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అవతారిక 

ఆంధ వ బేశ సాహిత్య అకాడమిోా వారి (వోత్ప్చాహమున 

క్షే శే (థీమాకా నేలటుూరు రామచాసయ్యంగారు సంస్క. జే 

వాజ్ఞుయమునకు రత్నశిఖరములవంటి నాటక _ రాజములైన ఉత్తర 
రామచరిత ము డారాశున మృ చ్చక టిక ములకు చక్కని వ్యాఖ్యలు 

రచించిరి, తత్పూర్య మే పరి అభిజ్ఞాన శాకుంతేల వ్యాఖ్య వెలువడి 

యుండెను, కీ. శే, శీ అయ్యంగారు మా తాతగారు [శీ వేదము వేంకట 

రాయశ్ళొ స్త్ర గారికడ చెన్నపురి (కె) సన్మవ కళాశాలలోను తర్వాత 

కొన్ని నంవత్సర ములును అం తేవాసిగా నుండి సంస్క ఎ తంధము 

అను, అందును సంస్క ఎ్రెకే నాటక. రహస్యముల నెన్నింటినో. 

టో హీంచియుండీిరి, వానినెల్ల ఈ వ్యాఖ్యలలో నిషేవించినారు, వట్టి 

టకా తాత్సర్య అలంకారాది నిర్వచనములతోోడి విద్యార్థి మాత 

(వయోజనము నుద్దేశింపక 1పౌథ _వరికోధకోవయోగి నాటక 

(వ యోగరహన్య, త చ్చర్శితో క్రాటన పూర్యకమ్ములై న వ్యాఖ్యలు 

రచించిరి వగా చరి_తాచార్యులునుంగాన వార్మితక భాగ ములను 

కూడ చక్కగా చర్చించిరి, అభిజ్ఞాన శాకుంతే లో తృరరామచరిత 

వ్యాఖ్యలలో వాలభాగము తాతగారి యభ్మి పాయములవై నే ఆధార 
పడినను మ్ముడారాతుసన మృచ్చక టికములలో తమ యమూల్యాభి 
[వాయముల సిచ్చియున్నారు. ఈ మృచ్చక టీక మ్నుదణమును 

సాంతముగా కన్నారంగాంచు భాగ్యము వారికి లేకపోయినది. 

అకాడమివారు ముదణ కార్యమును నా కవ్చగించినందున, అత్న్షర 

ముల కూర్చి (పూఫులు దిద్ది చివరి (పూఫులు వారికి వంపుచుంటిని, 



అందులోను వారేవో తమకుతోచిన మార్పులు చేయుచుండిరి, ఉపో 
ద్ధుతమున కూడ ఏదో చేర్చ దలంచియుండిరి. కాని నగమునకు 
యై బడిన [గ్రంథమును చూచి వారు ఆకస్మికముగ తమ కిశివ యేట 
వరమవదించిరి, ఇందువలన నా బాధ్యత బ్రనుమడించినది. వారి 

- రచన ననుసరించి మూలములో సరిచూచుకొని సాధ్యమైనంత 
జాగరూకతతో ముదణస్టాలిత్యములు రాకుండ, నాళ క్షికొలది నిర్వ 
హెంచితిని, బాగోగులకు నహృదయు శే (వనూణము, 

ఇట్టి నాటక రాజములకు వ్యాఖ్యలు (వాయించి, మహావండి 
తులను పోషించి ఆధ్రవాణికి మహృత్మరమైన నేవ చేయుచున్న 
ఆంధ సాహిత్య అకాడమివారు ఎంతయు నం స్తుతి ప్యాతులు, 

16.. 4._ 1974 నిం మనునుడు 

మదరాసు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 
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విషయము 

1. వ్యాఖ్యాన తరణిక 

2, మృ-చ్చక టిక ము కొత్సరకపు నాటక మూ 

నూత్న విధ నామకరణము 

నియవాసేతువు (తెంపులు 

లోక సామౌన్య పాత్రములు, చేష్టలు 

కృత్యములు ఆం 

హోస్య (పాచుర్య _వెవిధ్యము 
కవి (వాంతకితి 

ఆటను సామౌన్యజన మునక ఆందించుటు 

క్ర, నాటక వ స్స ర్రంగాంగ్యనురూవత 
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వాళ్ళా కయన గాగరకవృకత కె జెకికాడై 

శీ స్మాత లశీలాదికమూ 
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ఖీ 
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మృచ్చకటికము 

ఇందత్రి పా(తలు - పురుషులు 

సూ తేధథారు(డు, 

చారుదత్తుడు - నాయకుండు 

రోజూసేనుండు - బాలుడు 

మె లేయుండు = వీదూవషకు.డు 
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వటుడు 

థావరకుండు 

అర్యకుండు - కొ త రాజు 

శరి్యిలకుండు 

నంచవాహాకుండు 

మొాధ్లురుండు 

చర్దురకుండు 

ద్య్యూత కారుండు 

కర పూరకుండు 

అధిక రణికుండు 



వీళకుండు 

వనంత సేన విటుండళ 

కుంభీలకుండు 

చండాలురు' 

శోధ నకుండు 

స్రీ ల 

వనంత నేన = నాయిక 

ధూత - చారుదత్తుని వత్ని 
వృద్ద = వనంతేవేన తలి 

@ ఇక. 

వుదనిక 

రదనిక 

పసాొవితులు 

పాలకుడు - రాజు 

రేభిలుడు 

సిద్దు(డు 

స్థలము - ఉజ్జయినీ. కాలము - నాలుగు దినములు, 

ఇందలి ప్రాకృతములు - శౌర వేని అనంతి, (ప్రాచ్య, మాగధి, 
అస భంశములు, 



శ్రి 

పై రా 

మృ చ్చక కటికము 

(రనాస్వాదిని) 

ఉహోద్దాతము 

౧. వ్యాభఖ్యావతరణిక 

మా సాహిత్యవిద్యాగురువు, కవిసహృదయ చక్రవర్ది, కీ. శే. వేదము 
వేంకటరాయ శాస్తు)లవారు హర్ష (పియదర్శిక నాటికకు సంస్కృత టిప్పణిని సం 

పూర్ణాంధ్రటీకను 1909 లో రచించి (పకటించినారు, దాని ము[ద్రణమున పుటతో 

ప్రై సగమును మరల నిలువుగా రెండు సగములు చేసి అందు ఎడమతట్టు మూల 
మును కుడితట్టు సర్వగద్యముగా ఆం(ధానువాదమును కూర్చినారు. క్రింది. సగమున 
సంపూర్ణాం[ధ 'వ్యాఖ్యయు, కూర్చినారు. అంతకును ముందు ఇది యొక కొ త్తపద్దతిగా 
శొరదారంజకారే పండితుడు శాకుంతలమును పుట(కిందిసగమున తనసొంత 
సంస్కృత వ్యాఖ్యయు, పై సగమున ఎడమతట్టు సంస్కృత మూలమును కుడితట్టు 
ఆంగ్లానువాదమునుంగా (ప్రకటించెను. దానింగాంచి శా స్తుంలవారు ఆ తెజంగున 
తామును సంస్కృత నాటకములను తెలుంగు వ్యాఖ్యాదితో తెలు(గువారికై (ప్రకటింప 
వలయునని మోజుపడిరి, అందుల తొలి పయత్నముగా ఆ పియదర్శికం (బ్రకటిం 
చిరి. ఆ “రే” పండితుని మార్గమునే అవలంబించి శాకుంతలమునే, గజేంద్ర ఘడ్కరు 
లను పండితులు పుటక్రింది సగమున సొంత నూత్న సంస్కృత వ్యాఖ్యయు పైనగ 
మున, ఎడమతట్టు సంస్కృత మూలమును కుడితట్టు ఆంగ్లానువాదమునుంగా (పకటిం 

MR — A 



2 మృ చ్భకటికమ్__ఉపోద్దాతము 

చిర, వారికిని ఆవిధము (ప్రియమయ్యెను. అది 1820 లో. 1918 లోనే త్రీ శాస్త్రుల 
వారు వేంకటగిరి మహోారాజాగారికి తమ యార్డి కస్థితింగూర్చి ఒక జాబ్యువ్రాయుచు 

తెనుంగు సేవకైన తమ యుద్యమములం దెలుపుచో “మన్ముద్రిత గె ర్వాణ (ప్రియదర్శికౌ 
నాటకముద్రణ మార్గమున సంస్కృత నాటకములం బెక్కింటిని శాకుంతల మాలతీ 

మాధవ మహావీరచరి (త్రో త్తర చర్మిత్రాదులను మూలవిరుద్ధార్ధముగా ఆం(ధ్రికృతములై 

యున్నవానిని వా స్పవార్ణబోధకముగా వ్యాఖ్యాసమేతముగా భాషాంతరీక_ర్హృ కృత రస 

భంజన భంజనముగా (ప్రకటింప వలసియున్నది* అని వ్రాసిరి. ఘడ్క_రుల (ప్రకటనం 

గూర్చి _ “అది యొకటి వచ్చినది అని శిష్యులు వారితో అన(గా, అన్నియు నాకు కోరి 

కలుగానేయుండ(గా వానికి ఇతరులు కార్యరూపముం గలిగించుచున్నా రని నిరాశ. 

దుఃఖము చెందిరి, మణి యేను(గు వారెక్కడ దోమను నేన్కెడ ! - అను నంతవాసి 

మాకు కలిగియున్నను ఈ నాటకవ్యాఖ్యాకార్యమును నామిత్రులై న వారి మనుమల 

చేతను ఇంకను పలువురిచేతను _ప్రేరితుండనై , శాకుంతలమునకు రసాస్వాదిని యను 
నొకవ్యాఖ్యను, వారివద్ద నేర్చుకొన్నదానినే, గ్రంథము చేయువా(డనై రచించి ఆ మను 
మలకే 1957లో ఒసంగితిని, మిత్రులు మరలనుం (టోత్సహింప(గా ఆ యతికాకుం 

తలమగు ఉ త్తరరామచరితకును (శ్రీ శా స్త్రులవారికడ నేర్చుకొన్నదానినే త ద్రసా స్వాది 
నిగా నొక వ్యాఖ్య(వ్రాసి ఆ (ప్రజానురంజనపాలన దీక్ష చరితమును భారత ప్రజానురం 

జక మహామాత్య నెహ్రూపండీత స్మారక సమర్పణ సేయంగా దానిని ఆంధ్రప్రదేశ 

సాహిత్య అకాడమి యధ్యక్ష డాక్టరు.గౌ. బెజవాడ గోపాలరెడ్డి దొరగారియ తత్కార్య 

నిర్వాహక (శ్రీ రామానుజరాయనింగారియు ఆదరమున అకాడమి (ప్రకటింప అంగీక 

రించినది. అది వారిచే అట్లు 1965లో (ప్రకటింప(బడినది, ఇట్లు ఢీ శాస్తు)లవారి యుద్య. 

మమైన నాటకవ్యాఖ్యా (ప్రకటన కొంత సాగినది. అంతట ఆ యకాడమీవారే ఇంకను 

గొప్ప ప్రాచీన సంస్కృత (గంథములను సవ్యాభ్యానముగా( [బకటింప. గోరియున్నారని 

యెణీంగి, నేంటి భారత స్వరాజ్యమున సాధుకార్యదీక్షయు స్వార్గత్యాగమును లోక 

శివంకరాభినివేశమును సర్కారుసమవేతులకు (ప్రజాహితపరాయణతయు, రాజ్యమును 
స్వతంత్రమును సొంతముం జేసికొన్న(ప్రజకు దానిని శాంతముగాను భద్రముగాను 

ఉంచుకొను తత్పరతయు. నేర్పును వలంతి యగును అని రాజనీతి (ప్రయోగ 
చతురమగు ముద్రారాక్షస నాటకమునకుంగూడ నేను. శ్రీ శా స్త్రులవారికడ నేర్చుకొన్న. 
సాహిత్య మార్గమున వ్యాఖ్య(వ్రాయంగా దానినింగూడ ఆ మహనీయులే అకాడమీ తర 
పున ప్రకటింప (గ్రహించి నన్ను ధన్యుం జేసినారు. అంతట ఆ మార్షముననే మృచ్ళ 



మృచ్చక టిక ము (కొ_త్తరక పు నాటకము లి 

కటిక నాటకము మిక్కిలి యితివృ త్త వై చిత్రము పాత్రవై విధ్యము కలిగి తక్కిన 

నాటకములకన్న పలుతెజింగుల వేణు తీరుదై విశ్వనాటక కవియగు "షేక్స్పియరుం 

దలంపించుచు వానికి వేయేండ్లు పూర్వగామి యైనట్టిది, ప్రయోగమున ప్రేక్షకుల మన 

సును ఎంతయు చూఅగొనునట్టిది కాయగా పదియంకముల పొడవుగల దానికిని 

ఆ మహనీయులయు ఆపరిష త్తుయొక్కయు ఆదరమును ఆశ్రయించి యథామతిగా 

ఇళ్లే వ్యాఖ్య రచించితిని, ఇంతట మా గురువుల యుద్యమమును కొంత నిర్వ ర్పించిన 

వా(డనై తినని ధన్యంమన్యుండనై తిని, 

ఆచి మృచ్చకటిక ము (కొ _త్తరకపు నాటకము 

మృచ్చకటికము గీర్వాణమున సలుతెజంగుల అనన్యాదృశ మైన నాటకము. 

దశరూపకములలో ఇది (ప్రకరణలక్షణ లక్షితమగును, 

ళ ఆత్మళ క్యా కవి ర్య క థాంనాయక మేవ చ 

జు"త్ప త్రీకం (పకరుతే తద్ది (పకరణం విదుః 

ద్విధా (పకరణం తత్తు కుద్దం సజ్లీ ర మేవ చ 

జ్ 9 కలన, ర-బితం కుద్ధం సజ్మ్క క్షం వేళశ్యయా కృతమ్. 

భరత నాట్య, 

“భవేత్ (పకరశే న్ఫర్తం లౌకికం కవికల్చితమ్, 

శృజ్లారో2_జే, నాయక స్తు విపోఒమాతోో౬థవా వణిక్ 
౧ ౧ ఎబి 

సాపాయధర్మ శామౌర్థ పరో ధీర్యప్రకా నకః 

నాయికాౌ కలజూ కాపీ వేశ్యా కాపి దాయం క్వచిత్ 

సా, ద, vi 224_6, 

మృచ్చకటికము నిజముగా ఏ తల్ల క్షణలక్షీతముగా నున్నది. ఇందు అంక 

ములు పది, ఇందు వివిధ రసములున్నను శృంగారము అంగిగానున్నది. ఇతి 

వృత్తము పురాణ బృహత్కథాది పూర్వాకరములనుండి గ్రహింప(బడినది కాదు, మటీ 
కేవలము కవికల్పితము. నాయకుండు పుట్టువుచే (బ్రాహ్మణుడు వృ త్తిచే వ_ర్హకు(డు. 
“ద్విజసార్థవాహుండు.” ఆత(డు ధీరళాంతలక్షణములు గలవాడు నాయిక బోగ 

ముది, కులజయు ఒకతె కలదు. కావున ఇది సంకీర్ణ _ప్రకరణమగును. 



4 మృచాకటికమ్....ఉపోధాతము లో ఘే 
ఇట్లు వట్టి లక్షణపారాయణ మాత్రమున మృచ్చకటియొక్క నిజమైన 

తత్త్వము తీజు తెలియరాదు. ఈ శాస్త్రమును (గహించి యనుసరించుచునే భూ(ద్రక 
కవి దానిని ఉల్లంఘింప దివురును. అతనికి క్రొత్త మార్గములమీ(దనే కన్ను, 
నిజముగా నత(డు ఒక (క్రొ త్త తెజంగు నాటకమునే రంగమునకు తెచ్చినాండు. 

ళూద్రకుండు సం1పదాయనియమ సేతువును బహువిధముల ఉల్లంఘించి 

నాండు, ఇందు శాస్త్రముబడి, ప్రత్యంకమును “ఆసన్ననాయకముిగాదు. ఎన్నింటనో 

నాయకుడు అగపడండు విననుంబడ(డు. నిదంబోని యసాధారణ దృశ్యములు నిద్ర 

జోరావరి (దిలాత్కారము) జగడములు మొదలై నవి రంగాన చూపక మానవలసినది 

అని భరతానుశాసనము. మటి శూద్రకకవి యీ యసాం(ప్రదాయికముల నెన్నింటినో 
(పదర్శించినా(డు. ఇట్టి యుల్ల ౦ఘనమునకు భాసు(డు ఇతనికి కొంత మార్గదర్శకు(డు 

కానోపును. శృంగారమునను ఇందు నాయకుండును నాయికయు రంగాన నొండొ 
రుల గాఢాలింగనము చేసికొందురు. శాకుంతలమున ఒక్క అధరచుంబనమును 

మాన్న కవి యెంతో నె వపుణ్ చూపినాండు. అయినను ఇట నాయిక వేశ్యయగుటచే 

అది కొంత మర్షణీయము' కా(టోలును. తన నాటకమునకు పేరిడుటలోను (క్రొ త్త 
దనము ఉన్నది. 

నూత్న విభ నామకరణము 

“నాయికా నాయకాఖ్యానాం సంజ్ఞా ప్రకరణాదిషి అన్నది శాస్త్రము. నాయికా 

నాయకుల పేరులంబట్టి "పే రడందగును అని. మటీయిందు ఈ మృచ్చకటిక _ బన్ను 

మట్టిబండి-నాటకమున ఎక్క_డనోవచ్చు నొకయలంతి (ప్రస్తావము. దాన నీ పే 
గృహీతము. ఐనను నాటకములకు గర్భితార్థ(ప్రకాశముగా “పేరు పెట్టం పన్నారు. 
శాకుంత లమున అభిజ్ఞానముం బట్టి కదా పేరు ఐనను అది నాయికశే పేరునకు తగులు 
కొనియున్నది, ఈమట్టిబండి (ప్రస్తావమును ఇందు కథలో గొప్పప్రయోజనమునే 
సూచించును. శూద్రకుని సూత్రధారుడు సంస్కృతభాషణమునే తొడంగి తటాలున 
(పాకృతభాషణమునకుం దిగును. అందులకు కారణముం జెప్పును.__“కార్యవళాతీ 

ప్రయోగవశాత్ చి__అని, తనభార్యకు |ప్రాకృతము సుబోధమగును, మజీయు ఇంటను 

బయటను ఎక్కువగా (ప్రాకృత భాషణమే ఆకాలమున వాడుకయై పోయినది. అది 
(గెక్షకులకు సులువుగా తెలియన దగును, అని. ఇందు నాటకములం గూర్చిన 
శూద్రకుని యభిప్రాయమును కొంత మనసునకు వచ్చుచున్నది. అంతకు పూర్వము 



మృ చ్చకటికము [కొ తృరకపు నాటకము ఫ్ 

(పాయికముగా నాటకములు “ఆర్యమి[శు లకోనము “విద్వాం? సులకోనమును" 1వాయః 

బడుచుండినవి. అట్టివారే నాటక ప్రధాన్నపేక్షకులు. భవభూతి యు త్తరచరితమున 

“కాలప్రియనాథస్య యాత్రాయాం”* అని యా తిరునాళ్లలో (పయోగింప(బడునని, 

యాత్రిక సామాన్యజనమును ఉద్దశించినట్లు తోంయనుకాని?. “యతృ్శాాఢత్వ ముదారతా 

చ వచసాం యచ్చార్హతో గౌరవం అని తన నాటకపు భాషంగూర్చి చెప్పికొన్నందున 

అది పెయంత స్తు పండితులకే ఉద్దేశింప:బడినదని తోంచును. అది యట్టి దే. మీ 

మృచ్చకటికము సామాన్యజనమునకు పామరుల మూ(శకకు వీథినో ప్రహసనమునో 

చూచుచుండిన వారికిని బోధపడి హృదయంగమముగా నుండవలయునని కవియుద్దేశము 

కానోపును. ఇక, నితర పేక్షకులకును దర్శనీయమే యనుటను వెజుగా చెప్ప 

వలయునా ? 

ఇట్లు నాటకమును మూ(కకును అందుపాటు చేయ(గోరిన శూద్రకకవి అందు 

లకు కేవలము సర్వనూతనవ స్తువుం గొనుట సరిగాదు. అప్పటికే కొంత పేరుగన్న 

చారుద త్తనాటకమునకు కొత్త త చేర్పులు మార్పులు తీర్పులు ప్రజామోదానహ మగు 

నట్టు చేయుట లెస్సయగునని దానికి తన (ప్రజ్ఞపరుసమును (=పరుసవేదిని సోకింప6 

గోరినాండు. అట్లు ఈ (ప్రకరణము రచించి తన యభీష్టమును సాధించుకొన్నా(డు. 

నియమ సేతువు తెంపులు 

మృచ్చకటికమున వస్తువు కవికల్పిత లౌకిక వృత్తమే. ఇందు నాటక 

సం|పదాయనియమసే సతూల్ల ంఘనమును కవి కడు దీరముగా కావించినాండు. ఇందు 

రెండవయంకమున జూదరులు వీథి కెక్కి జగడమాడి ' కొట్టులాడుదురు. ఆఅవ 

యంకమున పోలీనధికారులు వీథిలో తీవ్రముగా పరుసములాడుకొని కాలితో తన్ను 

కొందురు, అశ మూడవ యంకమునను ఇంటికి కన్నమువేసి చొచ్చి దొంగ 

నగలను న్నిద్రించుచున్నవాని చేతినుండి దొంగిలించుకొని పోవును. ఎనిమిదవ యంక 

మున ఒక యప్పరసం బోనిది వనిత వసంతసేన ఒక భూతుకునిచే నిండు ప్రాణాన 

గొంతుపిసికి చంప(బడును. తొమ్మి దవయంకమున ఒక నిరపరాధియగు (బాహ్మణుండు 

కొణిత 'వేయంబడుటకై రాజమార్గమున కొలచోటికి మసనమునకు గుంపులువడిన 

జనము నడుమ చాటింపులతో నడిపించుకొని పోంబడును. కత్తితో మెడనజుకను 

పూనంబడ్రును. అశ్షే ఒక పతివ్రత చితాగ్ని జ్వాలలలో పడనుజుకును. ఇట్టి దృశ్య 
ములు నాటక రంగాలలో ఎంతయు నరుదు. 
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లోక సామాన్య పాతకములు... చేష్టలు 
లు 

అశై “మృచ్చకటికమునందలి ప్యాత్రములంబోనివి సాంప్రదాయిక నాటక 

ములలో అంతగా అగపడునవి కావు. ఆ నాటకములలో మామూలుగా రాజులు 

రాణులు వారి కంచుకులు దొవారికులు పరిచారకులు దాసీజనము మంతి 

సేనాధిపతి _ అందజును "లోకాన పై అంతస్తులవారు - ప్రాయికముగా లక్షణాను 
గుణముగ కూర్చ(బడినవారు, లోకమున సాధారణముగా జీవముతో అగపడు 
నట్టివారు కానట్లు తోంచుచుందురు. కాళిదాసుని చెంబడివానిని పోలీసులను 

పోలినవారు అరుదు, వారగపడిన యాకొన్ని నిమిషములయాట సామాన్య 

జనమునకు కానక కానక కన్నదాని సంతసముం గూర్చును గదా, శూద్రకుని స్థావరక 
చేటుండు చాల[కిందితరగతి బానిస, అయినను వాని పరలోకభీతి, ఆర్జవము; ఒక 

నిరపరాధి _ప్రాణముంగావ తన ప్రాణమును ఒడ్డి మేడపై నుండి నడిఏథికి దూంకుట; 

మదనిక బోగముచేటి, పుట్టుబానిసు తనసానికి ఎంతయుం గూర్చునదయ్యు, దిజాణి 

తనము మానుకొని ఒక సాహసిక (బాహ్మజణయువను వలచి, వానిగుండ తన బానిస 

తనమును వెలయిచ్చి పోంగొట్టుకొనం గోరుటయు, వా(డు వెలకాంగలదని బంగరు 

నగను కన్నపు దొంగతనమునం గొనిరాంగా అది దై వికముగా తనసానిదై ఎందో 
యిల్ల డయుంచినది యని కనిపట్టి అది పనికిరాదని, తనకు దాన 'స్వేచ్చకలుగు ఏకైక 

మార్గము రుద్దమగునని తలంచి ఓడక దానిని సానికి ఇల్లడ తీర్పుగా మరల ఇప్పిం 

పంగోరిన సత్యనిష్టయు బౌదార్యమును; కొలమాదిగలును జీవహింస చేయని స్వభావము 
గలిగి, రాజాజ్ఞనిర్వాహ మాత్రమునకు యథావిధిగా; వధసేయ వలనినవారమని 
తమ పరలోకభయమును దైవచింతను చెప్పికొనుబయు; పోలీసు వీరకుండు తన 
నౌకరి ధర్మమందలి నిర్వహణతత్పరతలో తన నాయననై నను నాయనయని చూడనను 
సర్కారు "సేవాదీక్షయు ; ఇట్లు హీనజాతిజనమందును మేలుములు గలవని చూపి 

క్యూద్రకుండు తన నాటకమునకు జనాకర్ష కత6 గూర్చినాండు. అప్లే రాజపరివర్తన 

మను ఇందలి యంతర్నాటకవస్తువున ఎట్టి పాత్రలం గూర్చి సామాన్య (పేక్షకులను 
చమత్కరించినాండు: దర్దురకుండు ఆటితేటీన జూదరి, ఇట్లు నడివీధిలో జూదగానితో 

కొట్లాట పర్యంతము జగడమాడును, అటు రాజపరివ_ర్థనకై న పితూరీలో వీరు 

డును అగును. శర్విలకు(డు కులముచెడిన (బ్రాహ్మణు(డు ఇట్లు తా వలచిన తన్ను 

వలచిన బోగము దానిని భార్యగా విలుచుకొను ధనమునకై ఒక యింటికి నేర్పుగా 
కన్నము వేయను, అటు ఆపితూరిలో (ప్రధాననాయకు(డై మొన నడుప్పను, ఇటు 
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దొంగ అటుదొర, ప్రధాన నాయకు(డును [బాహ్మణుండు కోమటి వృ త్తి గలవా(డు 
బికారియైన ఒకనాటి లక్షాధికారి _ మతి బిచ్చమె త్త(డు, పరువు ప్రతిష్టలకు (పాణము 

ఒడును. నాయిక వసంత సేనయు బోగముదియయ్యు కులాంగన యనిపించుకొనుటకుం 

జాలిన మనసిచ్చినరాగము సాొతివ్రత్యముంజూపి, కాంతునికై పరునిచే గొంతు పిసి 

కించుకొను ధీర యగును. మై(త్రేయు(డును వట్టి యెడై విదూషకుండుగాక నాయకుని 

- సర్వకాలమిత్రమై అతనికోసము జగడమాడి శకారుంగొట్టి తానును దెబ్బలుతిని, 

మిత్రుని చావును విననొల్ల క తాను (ప్రాణత్యాగమునకు ఆతని పతివ్రత భార్యతో చిత 

నిప్పులో పడ నుంకించును. వీరందజీ కల్పన ఒకయెత్తు. శ్యూదకుని శకారకల్పన 

ఒకయెత్తు. వాని యొడ్దెతనముః అహంకారము, క్రౌర్యము, పశువృ త్తి _ అరరే! 
అందజును జీవము తొనుకాడు నిజమైన మానుసులు _ బాహ్మణుని యెత్తునుండి 

మాదిగయంతటి [్రిందివణకు ఎన్నియంత స్తులవారు ఎన్నితెగలవారు పాత్రములు ! 
ఎవరికి వారే, మజీ పోలికలు లేనివారు. 

కృత్యములు 

మజీ కృత్యములో * హోదాలు, విటులు ఒక విలాసినిని నడివీధిలో తజుము 

దురు. అది యొకరియింట6 దూటీ తప్పించుకొనువజకు.జూదగాడు జూదగానిని, ఓడి 

పం దెముకట్టక నడిఏథిలో పరువె_త్తినవానితో జగడమాడి కొట్టును, వాండు ఒక యింట 

దూజి తప్పించుకొనును _ ఒక దొంగ రాత్రి ఒకరియింట కన్నమువేసి దొంగిలి 
వీథిలో పరువెత్తును. అనుర క్ష బోగముదానిని విలుచుకొని ఒకండు బండిలో ఎక్కించు 

కొని పోవును, నాయిక ఉజుముల  మెజబుముల వానలో సందెలీకటిలో వీధిలో 
కాంతుని అభిసరించును;, వీథిలో బండ్ల మాజుపాటు, పోలీసుల జగడము, ఒక 
తో(టలో భయంకరమగు స్త్రీహత్య- కచ్చేరిలో ఒక దుఃఖకరమైన పిర్యాదు విచారణ, 
దోషిని చాటింపులతో కొలమసనమునకు దానింజూడ గుంపులు వడ్డ ఊరిజనుల 

నడుమ నడిపించుకొనిపోవుట, __ ఎన్నిదృశ్యములు! ఎన్నిభావములు! సంతోషము 
దుఃఖము ఎగతాళి నిర్వేదము ఎత్తిపొడుపు _ ఈ వదియంకముల పొడుగు (ప్రకరణ 
మున ఎన్ని యెట్లు కల్పించి నానా రసవాహిగా చిత్రించినాండు కవి; (బ్రహ్మ సృష్టి 

నంతటిని అస్తే నాటకాన ఇమిడ్చినాండు, 
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హాస్య పాచుర్య చై విధ్యములు 

ఈ క్రొ త్రనాటకమున హిస్యమును వా స్తవికతయు ఎంతేని నిండియున్నవి = 
మాటలహాస్యము, పాత్రల హాస్యము: నంవిధానములందోంచయ హాస్యము = ఎన్నియో 
తెబంగులది. అది సామాన్యముగా గొప్ప నాటకములలో అరుదు, కాళిదాసు నాటక 
ములలో. వానియంత స్తుకు తగినది సరస మైనది మెండుగానే కలదు, తక్కినవాన అట్లు 
తో(వదు. “మానాిను దిద్దినట్లు తోచును, మోటుగా నుండును. శూద్రకుని హాస్యము 
మెండుకొని నవ్యముగాను సరసముగానే యుండును. మణి ప్రహసన మనిపించుకొనదు. 

వాస్తవికత పచ్చిది దిద్దుడు సోంకనిది మన సాం(పదాయిక నాటకాలలో అరుదు. శూద 

కుని సభికద్యూతకరులు ద్యూతము జగడము మొదలై న దంతయు పచ్చివా స్తవము, 

మజేందును దొరకనిది. పాచికలు వేయుట, వాని గలగల, ఓడినవా(డు పరువెశ్తి 
'యొకదేవళాన దూటి విగహముగా దా(గుట, వానిని పట్టుకొని బజారున అమ్మ 

జూపుటు జగడము, సభికుని కండ్లలో వీధి దుమ్ముకొట్టుట _ వీనిలో దాంగితోంచ 

రాజ్యముయొక్క_యు (ప్రజలయు స్థితిగతులు, ఇదెల్ల పచ్చి వాస్తవికతయే, నగర 

మందలి రాతి జీవితము. వీథులలో రాజవల్లభులు వారి తోదువారు అనుచరులు విశ్చం 

ఖలముగా తిరుగుచుండుట పోకిరికనము చేయుచుండుట, దారింబోవు | స్త్రీలను తలు 
ముట, పిటీకి బ్రాహ్మణులను హేళనము చేయట, కన్నపు దొంగ కృత్యముల సూరి 
వివరము, కారాగార బద్దుండు సంకెల పగులగొట్టుకొని విడివడి ఒకకాల తగులుకొని 

(వేలు సంకెల తునుకతోడనే సరారియయి దాగి తప్పించుకొనుట, వీధిలో బండ్ర 

సందడి, వాని యెడ్లను బండివాడు డిర్ డిర్ అని తోలుటు వీథిలో “టామ్ టామ్” 

చాటింపులు, ఇవియు ఇట్టివియు ఆ వాస్తవికతకు దాఖలాలుగా ఉజ్జయిని వీధులను 

మనకనుల యెదుట ఎంతచక్క_(గా నిలిపినాండు కవి! 

కవి్మవాంతరీతి 

శూూద్రకుని వ్రాంతరీతిలో కాళిదాసుని విపంచీస్వరసౌభాగ్యముతోడి విలాసము 
కాని భవభూతి ప్రొఢికాని లేకున్నను, కల్పనలలో ఉపమలలో ఉశ్రేంక్షలలో ఉలు 

ముల మెజుముల గాలుల జల్లుల వర్ష నలోను నవ్యత సూటి చమత్కారము నిండి 

యున్నది. అతని ్లోకములలో సామెతలై పోయిన వాచోయు కులు లెక్కలేనివి కలవు. 
అలతియలంతి వాక్యముల గద్యపద్యముల పాత్రోచిత భాషితములు, 
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సాంప్రదాయిక నాటకము రానురాను పేరునకు దృశ్యమయ్యు అనుభవమున 

రంగాన నడ చలనము నటన లేని కేవలసఠనముగా పరిణమింప6 జోచ్చినది. మణీ 

నృచ్చకటి (ప్రతిక్షణచలన నిపుణాభినయ సమృద్దము. 

ఇట్లు ఎల్ల తెజింగుల మృచ్చకటికము సాటిలేని ఒక (కొత్త మో స్హరు 

నాటకము, 

ఆటను సామాన్య జనమునకు అందించుట, 

కళూద్రకుండు (ప్రతిభయు ఉపజ్ఞయుగల మహాకవి. ఉన్ననాటకముల తీజు 

సరిగా లేదని (గహించినా(డు, రాజసభలలోనుండి నాటకమును సామాన్య (పజల 

'యందుబాటునకు లోకాన దింపి పజిపవలసిన దని తలంచినాండు, అందులకై న తన 

నక్తీ కి చారుద్నత్తము భాసునిది కర ముపయోగపడునని తలంచినాండు. అతనికి ఎంతేని 
లోకజ్ఞానము శా స్ర్రజ్ఞానము పురాణ బృహత్కథా కావ్య నాటకముల జ్ఞానమును గలదు. 

షేక్సియరు మహాకవియొక్క గొప్ప నాటకములు ఎన్నియో అతనికి ముందు 

ఏదియో యొక యాకారమున నున్నవే. మణీ యతండు ఆయినుమును సత్తును రాగినే 
సువర్ణము చేసినాండు. అ'క్లే శూద్రక కవియు, గణికలు బావల తామై కామించిన ప్రసంగ 

మందందు కథాసరిత్సాగర దశకుమార చరితాదు లందు ఉండెను, దేవళాన విగ్రహా 

ముగా దాంగికొనుటయు కలదు.గోపాలపాలకు లనురాజకుమారులు వాసవద త్త తోంబుట్టు 

వులు = కావున ఆపేరులు లోకాన ఉండినవే. చారుద త్తమునందలి భాషితములయు 

శ్లోకములయు (ప్రతీకములు మృచ్చకటికమున నున్నవే యన్న. కథాసరిత్సాగరమందలి 
గద్య పద్య (పతీకములు తన్మూలకమగు హర్షనాగానంద రత్నావళీ (ప్రియదర్శిక 

లందు6 గలవు. 'షేక్స్పియరునందును అతని పూర్వులవి గలవు. “Emerson's 

essay on Shakespeare - ‘Great men are more distinguished by range 

and extent than by originality” It is one of the common. places 

of criticism that Shakespeares works are not remarkable for 
originality of plot and incident ... « .. Delineation of character, 

with the treatment of incident as a medium of characterisation is 

primarily what constitutes his supremacy.’ Verity. 

చారుద తము దొరకినముక్క. అసమ్మగమని తోంచినను ఆయసమ్మగ్రతయే 
శేషము కలదనుటకు తొలిసాక్ష్యము. ఇంకను ఇతరము ఈ దొరకిన చారుద త్తమున 
లేనివియ భోజునియు అభినవ గు స్తనియు లక్షణ (గంథములందు చారుదత్తములోనివి 

MR—B 
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యనంబడు జదాహరణోద్ధారములును అశ్లే సూచించును: వామను(డును చారుద శ్ర 
మును మృచ్చకటికమును వెవ్వేజుగా నిర్దేశించినాండు. అస్లే నాట్యదర్పణ మనుదాని 
యందును దర్శిద్రచారుదత్తమును మృచ్చకటికమును రెండును ఉదాహరణముం 

గన్నవి. చారుద త్తముననే దొరకినదానియం దే-ఎవండో మణి యొకడు చేసిన నేరము 
దరిద్రునిపై న మోపంబడును (1-6). అనుటయు శకారు(డు విదూషకునిచే చారుద త్తునికి 
చెప్పిపంపిన బెదరింపును (1) ఉ తరకథ హత్యయు అధికరణమున ఆభియోగమును- 
చారుదత్త నాటకపూరణము వేణు ఉండవలయు నని సూచించును. వసంతసేన 
వాక్యమును “నేను చారుదత్తుం గలసికొన నభిసరించునపుడు నగలను ధరింతును ” 

(11) అనుటయు, చారుద త్తుండే దారి ద్రక్యముం దెచ్చిన విభాతయే ' మరల ఒకనాటికి 

సంపద తే(గలండు. (1) అని పలుకుటయు _ అప్లై సూచించును. కావున భానుని చారు 

ద_్తము, సంపూర్ణ మైనది ఉండియుండ(దగును. ఆతని నాటక చక్రమున కంతటికిసి 

ఎదియో దెబ్బ తగిలినది, తణుగులు విజుగులు అసలునకే మోసములు కలిగినవి, 

అంతియకాక చారుద త్త మందలి ప్రాకృత మునకన్నను మృచ్చకటికమందలి (ప్రాకృ 
తము తరువాతి దగుటయు, చారుద త్తరచనకన్నను మృచ్చకటికము నాణెముగా 
నుండుటయు రాజపరిన ర్హనరూ. పాంతర్నాటకము మెలకువతో నాటక కథతో 
సపెనంప(ంబడి యుండుటయు కాలమునను కార్యమునను చ్రారుద. త్త మృచ్ళకటికము 

లకు గల సంబంధమును స్పష్టపజుచును. 

శూూద్రకునికి ఒక చారుద త్తమ కాదు, భాసనాటక చక్రమంతయు సు సుపరి 

చితము. భాసుని ప్రయోగములు ఉపమలు భావములు ఎన్నియో మృచ్భకటికమున 

మెటుగుతోను మార్చుతోను దొరలి అగపడుచు నేయుండును. 

జూదరుల వృత్తమునుః రాజపరివ ర్హనమును, హాన్యవై చిత్రిరామణీయక 
ములును శూద్రకుని సొంతము. . 

ఇట్లు శూద్రకుండు అంతయు తనసొంత నగిషీగా ఈయసాధారణ నాటక 
రాజమును వెలయించినా(డు. “నా _స్హ్యచౌరః కవిజనః* అన్నారు. వ్యాస వాల్లీ 

కులకును వేదములయందు ఉద్వోధకసామ(గి ఒకపాటి యుండెనేమొ. ఐనను 
ధ్వని మార్గముంబట్టి కవుల (ప్రతిభాగుణము ఆనంత ము పొందుననియు; 

“ఆతో వ్యాన్యత మే నాపీ (పకానేణ విభూషతా 

వాణీ నవత్వమాయాతి పూ ర్వార్థాన్వయవ త్యపి” 
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అని (క్రొ త్తరచయితలకు ఉత్సాహము కూర్చుచునే ధ్వనికారుండు *అస్మికా అతి 

విచిత్ర కవిషరమృరావాహిని సంసారే కాలిదాన (ప్రభృతయః ద్విత్రాః పజ్బుషా వా. 

మహాకవయః ” అని యీ లోకాన కాళిదాన్నపభృతులు ఏయిరువురు మువ్వురో ఏవు 

రార్వురో _- మహాకవులు అనిపించుకొందురు అన్నాడు. శూదకు(డు ఆ యేవురార్లు 

రిలో లెక్కకువచ్చువాడ యనందగును, 

మజీ చారుద కము, (లేక దరిద్ర చారుద త్తము) అని యిటీవల (ప్రకటిత 
మయిన భాసనాటకము మృచ్చకటిక (ప్రకృతిక మనియు, దానిని తక్కిన భాసనాటక 

ములంబోలె (ప్రదర్శనమునకుం దగినట్లు కత్తిరింపం౦గా అది ఆ దొరకిన విధాన 

నున్నదనియు చెప్పువారు లేక పోలేదు. ఐనేను మృచ్చకటికమందలి భాషితములును 
శోకాలును కొన్ని చారుద త్తమున మార్చులేకయే యున్నట్లు తో(చినను, ఏదియో 

కొంత భేదముగల వానియందు నిజముగా మృచ్చకటికమందలివా నియందమును 
'మెజు6ంగును డిందుపడియున్నవి. మణి కత్తిరింపులు సవరణలు వాని మట్టుకి నను 

మృచ్చకటిని మించియో, దానిపాటిగానో ఐన నుండక తక్కువపడుట ఆ తత్ 

(ప్రకృతిక మనువాదమునకు సరిపడదు. మజియు ఆ చారుద కేమందలి (ప్రాకృతము 
మృచ్చకటి (ప్రాకృతమునకన్న - పాతదిగా తోయటయును అందులకు విరోధమే. 

మజీయు కొన్ని యెఢల భాషితములు ఇందు లేనివిగా ఆతి విస్తరముగాన్ను, ఇందు 

లేని శ్లోకములుం గలిగియు ఉన్నది. కావున ఆ రెంటికిని ఏదియో సంబంధము 

కలదని చెప్పనే వలసియున్న చారుదత్తము మృచ్చకటికముగా సంస్కరింపంబడిన 

దనుటయే సమంజసముగా దోచును. అంతియకాక చారుద త్రము అదే దరిద్రచారు 

దత్తమని, భాసునిదే ఈయున్నతీజుది అనమ్మగన స్తువు. అట్టిది సమగమగు నొక 

నాటక ముండెనని "పెక్కు కారణములచే తలంపందగియున్నది. వామనుడు రెంటిని 

వెవ్వేజుగా పేర్కొని తన కావ్యాలంకారమున ఉదాహరించి యున్నాండు. అభినవ 
గుప్తుడు నాట్యశాస్త్ర వ్యాఖ్యలో అభినవభారతిలో “అత ఏవ దర్శిద్ర చారుదత్రాది 

రూపకాణి తద్విషయాణి” అని దానిని నామగహణపూర్వముగా సూచించినాండు. 

అ "ప్లే రామచంద్ర గుణచంద్రులు తమ నాట్యదర్చణమున దరిద్రచారుద త్తమును 

మృచ్చకటికమును వేర్వేజుగా (ప్రక్క. ప్రక్కనే పేరులతో ఉదాహరించియున్నారు. 
మజీయు భోజదేవు(డు సరస్వతీకంఠాభరణమున విటుని గుణములం జెప్పు నొక 

శ్లోకమును ఉదాహారించినాండు. అది శకారునితో పలుక(బడినట్లును, తాను ఎట్లును . 
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పాపకార్యముం జేయను అన్నమాటగాను ఉన్నది. అది మృచ్చకటిలో ఉండునది 

కాదు. కావున, చారుద త్త ములోనిది కదా కావలయును? అట్లు భోజవాక్యము చేతను 
సమ్మగ చారుదత్తము ఉండినదనుటను ఊహింప నగును. 

“థక్రార క్రీం (పార్ధనయా (పావాశరేణ మిషేణవా 

ఆశార్య వర్తం మే (బూహీ కిమళీస్టం కరోమి'తే ౪ 

దీనినే మృచ్చకటిలో గద్యవాక్యముగా విటు(డు చెప్పియున్నాండు.__*బాఢం కరోమి; 
వర్షయిత్వా అకార్యమ్,” అని. మజీయు సాగరనందియనువాండు తన నాటక 
లక్షణ రత్నకోశమున దర్శిద్ర చారుదత్తమునుండి ఉదాహారించి యున్నాడు... అవ 

శరకునప్ప( గాకి కూ(తవర్షన, 

6 కుష్క(దుమగతో రాతి ఆదిత్యాఫముఖం స్పీతః 

కథయ త్యనిమి తం మే వాయసో జానపణీత 8 ఎని ఇ ౫ 
ఇది మృచ్చకటికమునందలి సమసంవిధానపు భాషితాదిని ఎంతయు పోలియున్నది.. 
పోలుటయే కాని, మణీ అది వేజే, సాగరనంది మృచ్చకటిం గూడ నెణుంగును. 
అందుండియు ఉదాహరణములం గైకొని యున్నాండు, 

ఈ యుద్ధారములంబట్టి చారుద త్రము పెద్దదే బహ్వంకముల నాటకమే 
యగుననియు, అచ్చుపడి దొరకినది ప్రయోగార్థమై సంకలితమైన దాని తునుకయనియు 
ఏర పడును గదా, 

మజియు ఈతునుక లోనివి__ 
“చారు _ పాపం కర్మ చయ త్పరై రపి కృతం త _త్తస్యసంభావ్యతే ” 
“శకారః _ మా తాన _త్తవచ మమచ దారుణం కలహో భవతు ఇతి.” 
“సంవాహకః - కో హి నామ ఆత్మనా కృతం (ప్రత్యుపకారేణ వినాశయతి ” 
ఈ గణికా _ యదా ఆరం చారుద తః అభిసారయితవ?। తదా మణయిషా పా ఫ్రీ _ ల్ డే ఫీ 

ఇతి,” 

“చారుద త్తః _ భాగ్య(క్రమేణ హీ ధనాని పునర్భవ న్తీ” 

“ఇతరులు చేసిననేరము వీదవాని మీందికి బనాయింప(బడును.? శకారుని వెద 
లింపు అధికరణప్ప విచారణయంతయు కాగలదని సూచించును. సంవాహాకు(డు తాను 
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(ప్రత్యుపకారము చేయు నవకాశము దొరకునా అనుకొనుటయు, తాను వసంత సేనం 

(బ్రదికింపం౦గనుటను సూచించును. “అప్పుడు నేను అలంకరించుకొందు ననుట ” 

వసంత సేన యభిసరణమును సూచించును. చారుదత్తుండు “దారిద్ర్యము వచ్చినక్తే 
భాగ్యవశమున మరల సంపద కలుగవచ్చును... ఈ భాషితపు తునుకలన్నియు ఆ 
దొరకిన వస్తువు కొజతయనియు తరువాతి కథ యెంతయో యున్నదనియు, పెద్ద 

శేషమే ఉండునని సూచించుననియు _ ([గ్రహింపందగును. 

అట్టి చారుద_్ర్తము ఉండ(గా దానిని ళూద్రకుండు మృచ్చకటిగా పెంచి మార్చి 

చేర్చి మెబుగిడి చాల గొప్పనాటకముగా తన నేర్చున రచించి తీర్చెననుట సాధువగు 

నూహయే యగును, ' | 

౩. నాటకవ స్పకంగాం గ్యనురూపత 

యథా శాస్త్రపు సంధిబంధ విమర్శగా(గాక వస్తువున అంగాంగుల కుదిరికను 

కొంత విచారింతము. ఇందలి యితివృ త్తీమును కవియే నేర్పుగా రెండు శ్లోకాల 

సంగ్రహించినాండు. (ప్రసావన 6, 7. 

ct ఆవ న్లిపుర్యాం ద్విజ సార్ధ వాహో 

యువా దరి దః కిల చారుడ త్రీ: 

గుణానుర కా గణికాచ తస్య 

వస న్ల శో ఛేవ వస న్లసేన్యా 

తయోరిదం సత్సురతోత్స వాళ యం 

నయ పచారం వ్యవహారదుష్ట ఆమ్ 

ఖల స్వభావం భవితవ్య తాం త థా 

చకార సర్వం క్ల భూ దకో నృపః.) 

రాజు శూద్రకుండు చారుద త్తుండను ఉజ్జయినియందలి యొక బీద ద్విజ సార్గవాహ 
యువకుని యొక్కయు, ఆతనిని గుణములకై వలచిన వసంతళోభంటోని వసంత 
సేనయను బోగముదానియొక్కయు సత్సురతోత్స వాశయమగు కథను నాటకము చేసి 

నాండు. 'మణి యందే ఫరాజపరినర్తన ఫలకమగు) నీతి ప్రచారమును, అధికరణమున 

ఫిర్యాదు అధర్మముగా తీర్మానింపంబడుటయు: ఒక్క ఖలుని స్వభావ సిద్ధమగు నెత్తు 

గడలును, అప్లే కడకు భవితవ్యత సర్వనిర్ణయముం జేయుటయు __ కూర్చ (బడినవి -__ 
అని, 
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కాగా ఈవస్తువున కథ మూఃడు పురులతో నిపుణముగా పేనంబడినది. 

చారుద త్త వసంత సేనల శృంగారము, శర్విలక మదనికల దాసీ నిష్క9య శృంగా 
రము, రాజ పరివర్తన వీరాయితమును. ఈ దాసీ నిష్క9య శృంగార కథ 

(ప్రధాన శృంగార కథలో అంతర్భవించున దే. రాజపరిన ర్హనక థకు వానితో అంతగా 

సంబంధము తో(పదు. ఇది శ్యూద్రకుండు (క్రొత్తగా చేర్చినది. చారుద త్తమున దీని 

ఫొడయు లేదు, రెండు కథలలోను దై వపుబలిమి దుర్వారము. ' 

చారుడ త్తే వసంశసేనల శృంగారకథలో ఇంచుక అసాధారణత కలదు. 

మన్మథుని దేవళము తిరునాళ్ళలో ఒండొరులం జూచుకొని వారు చక్షుఖప్రీతి పొంది 
నారు.* కాని; కలయికకు సాధారణముగా నాయకు(డు నాయికను అరయునట్లుగా 

కాక ఇందు వసంతసేనయే వానిని చూడను కూడను వచ్చును. అది నాయిక గణీక 
యగుటచేతను నాయకుండు దరిద్రు(డై నను నిజాఖిమానమును వీడమిచేతను, సద 

శమే యగునేమో, చారుదత్తు(డు దర్శిద్రు. డగుటచే తా వెనుదీయునేమో యని శంకించి 

అతనియందు తనకు నమ్మకము గౌరవము కలదని ఉపాయములం దెలిసి నేర్పుతో 

ఆత్మ(ప్రవణుం జేసికొని, వానలో అభిసరించి వచ్చి, నాయిక నాటకమునడుమ ఆరాత్రి 

ఆతనిం గూడి రతులందేలును. మజుసటి యుదయము అతనిని మరల నత(డు 

పోయిన తోంటలో కలసికొని విహరింప జరిగిన యేర్పాటుమేరకు రోహసేనునికి మట్టి 

బండిలో తన నగలుపెట్టి యిచ్చి తరలి, బండ్ల మాజుపాటున దారితప్పి, వసంతసేన 

శకారుని చేతికి చిక్కి, వానిం దిరస్కరించి కాల(దన్ని; ఆతనిచే గొంతుపిసికి వేయ 

బడును. శాకుంతలమున శృంగార కథ దుర్వాసఃశాపముచే 'పెడదారిం బట్టినది. 

శాపము అమానుషపు దెబ్బ, దాని కల్పనకు కాళిదాసుని ఎంతేని మెచ్చుకొనువారు 

* మాలతీ మాధవమునను “సకల నగ రాజ్ఞనా (పవ ర్రిత మహోత్సవాభిరామ 
a ర ఫి కామబేవో ద్యాన యాతా (పతినివృ త్త మన్యాదృశమివ భవ న మవధారయామి, 

ఆని మొలతీమాధవులు కాముని తిరు నాళ్ళలో చే తొలిమాటు గా ఒండొరులం జూచు 

కొని చతుః పీ త్యభిలాపషులు పొందిరంట, మజటియు ఆ తిరునాళ్లలో అంగనలు 

ఎక్కు_వగా పనివడుదురనియు నూ-చితము, తనయింట సొంతముగానే ఒక కాముని 

గుడి "పెట్టుకొనియున్న వసంతసేన మాట చెప్పవఅలయున్యా విశేషముగా (ప్రతి ' 

దినము పాతఃస్నానముచేసీ సొంతముగా దేవతాపూజాదికమును ఇంట చేయు 

భక్తశీల! మటే ఆయుక్సవాన యెట్టి పాలుగొన్నదో, ఆ ళరణాగ త్యభ్యుపప తులు 

ఎట్లు పొసంగినవో, 
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కలరు, ఐనను కాపమేెమిటి___అని దుష్యంతుని అసత వాదిగా భారతమూలమునే 

నమ్మి ఉదా త్తతనుండి దించువారును కలరు. బండ్ల మాబజుపాటును ఎంతయు సహజ 

మార్షమున ఎంతయు విశ్వసింప దగినట్లు కల్పించినాండు శూద్రకుండు. శాకుంత ల 

మున ఉంగరము దొరకి అభిజ్ఞానళాకుంత లముం గావించినది. మృచ్చకటికమున 

సొమ్ములు. దొరకి చారుదత్తుని హత్యనేరము రుజువుచేని అతనికి ప్రాణా ౦ంతకరము 
లై.నవి, మృచ్చకటికమున ఎట్టి యమానుషానుప్రవేశము లేనందున చారుదత్తుండు 
కొలమాదిగవాని కత్తికి మెడవంచియు అప్పుడు దానిని దైవమే తప్పించినందున 

కొల్లుమీదికి ఎ త్రణిడుచుండ(గా అప్పటికి వసంత 'సేనయే (బ్రదికి రావలసి వచ్చినందు 

నను చారుద త్రునికి చావు తప్పుటయు (ప్రియాపునఃసంయోగము కలుగుటయు చాల 

ఆలస్యముగా ఊపిరాడని భయముతోడి విసుకును తోంచిన తర్వాత ఘటిల్లి నది. 

చొరుద తుండు దర్శిదుడయ్యు కులాభిమాన గర్వితుండు. ఆ తిరునాళ్ళలో 
వసంత సేనం జాచినప్పుడు, చకుః। (ప్రీతిం బొందినాండు. దాన చూస్పనందును తనకు 

వలపుమతి కలిగినదిగాని నిశ్చయము ఎజు(గవలసి యున్నది. తన దారిద్య్యముం బట్టి 

తన్ను ఆ జనము ఎట్టు తలంచునో, పరువునకు (ప్రతిష్టకు వెలితిగా తలంచిన తాను 

ఒల్ల (డు. వసంతే సేనకును తన్ను ధనముకోరు వట్టిబోగముదానింగా తల(ునో, 

అట్లు తలంచిన అతడు తనవద్ద అది లేదేయని జంకు నేమో, తాను ధనమునకుం గాక 

గుణమునకు వలచునది యని అతడు నమ్మవలదా _ అని వారు అన్య|ో్యోన్యవిసంభము 

కలిగించుకొన వలసి యున్నది. తనకు ధనము గడ్డిపరకయె యనియు చారుద త్తునందు.. 

తనకు ఎంతేని నమ్మకము గలదనియు, ఆతనికి అన్నివిధాల జంకు తీర్పవలయు 
ననియు వసంతసేన కోరిక. అతడు దానిపై తనకు(గల కోరికకు ఎట్లో అని మనసు 

ననే కుందు చుండును. తొలియంకమున ప్రదోనమున శకారవిటాదులు తన్ను ' వీథిలో 
తజుమ'ఈ జొచ్చిరే. తాను ఎక్కడినుండి ఎక్కడికి పోవుచుండెను? ఇందులకు గమ 

కము సులువుగా నాటకాన అగపడదు. అదియు చారుదత్తునింటికే కానోపును. “ఏషా 

గర్భదాసీ కామదేవాయతనోద్యానాత్ (ప్రభృతి తస్య దరిద్ర చారుద త్తస్య అనురకా” 
అను శకారుని మాటవలన ఆ చెలువ అతనియింటికే పయనమైన దనుకొనవలయును. 

“ అతనికడ కెందులకే, నాతో రావే” అని అతని యభ్మిపాయము. “వామత స్తస్య 

గృహం”. అని శకారుండనుటయు * యత్సత్యమ్ అపరాధ్యతాపి దుర్దనేన ఉప 
కృతమ్; యేన ప్రియసజు మః (ప్రాపితః' అని వసంతసేన యనుకొనుటయు తాను 

బయలుదేరినది యిక్క_డి'కే అని సూచించును. తా మొండొరులం జూచుకొన్నది తిరు 
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నాళ్ళ త్రయోదశి, ఆదినమునకు శ్, 6 దినములై నవి, ఒండొరులం జూచుకొని. వై 

జంకుననో అతడు అగపడకపోవచ్చును, తానే మరల నొకమాజు పోయిచూతును 

గాక అని తరలినది. మౌగ్గ్యము పూనని యీ ధీరత వేశజాతిసులభము. (ప్రావారకపు 

జాజివాసనం జూచి _ ఆత(డు రసికుడు, పేద వడినను ఉదాసీన యౌనను(డు 

కా(డు _ అని తనియును. అతడు విసరిన ఆ గుడ్డచేత ఆ మేఘము కమ్మిన చండ్ర 

లేఖం బోని దానిని అత(డు దూషించితినేమో అని యనుకొన(గా వసంతసేన తాను 

“నను భూషితా” అను కొనును. *బలాత్కా రానుగమ్యమానాి” అను శకార 

భాషితము చారుద త్తు చెవింబడి తాను ఉత్త సామాన్యపు బోగముదికామి అతనికి తెలిసి 
నది కదా అని సంతసించును. * మన్దభాగినీ ఖ ల్వహం తవాభ్య_న్హరన్య' అని, నేను 

సీయింటి లోపలికి రాందగిన పున్నెము చేసికొనినదానను కాను గదా అని యనుకొన్న 

వసంతసేన మాటలోను, “కథం, దేవతోపస్థానయోగ్యా యువతిరియం * అను చారు 

దత్తుని మాటలోను ఉభయులకు వట్టి బోగము సంబంధము గాక తమకు భర్తృ 

భార్యల సంబంధము ఐన (శ్రేయ మగును కదా అనునంతపర్యంత పుటాస చిత్తాన 

'దాగుడుమూ(త లాడు చున్నట్లు తోను. [అప్లే నిర్వహణమున వధూశబ్దమును 

అవకుంఠనమును వసంత సేనకు రాజద త్తములుగా వచ్చినవి] మణి చారుద త్తుండు 
ఈ దారిద్ర్యమున నాకు దీనిమీ(ద మరులు కలిగినదే అది ఫలించునా అబ్బా---అని 

జంకును, 

“యయా మే జనితః కామః శీ కే విభవవి స్ప కే 

(కోధః క పురుష స్యేవ స్వగా తే స్వేవ సీదతి. 

అయినను మగవారితో ధారాళముగా మాటలాడు ప్రగల్బయయ్యు నా మాటకు బదులు 

పలుకకున్నదే. ఆ బిడియము నామీది మరులును సూచింప బోలును అని ధైర్యము 

గొనుచున్నా(డు. గుడ్డ విసరినదానికి నన్ను మన్నించు అని చారుద త్తుండును, 

చెప్పక ఈయింటిలోనికి అడుగిడినందులకు నన్ను మన్నించు అని వసంత సేనయు 

_ఒండొరుల బతిమాలు కొందురు. అంతట ఇంచుక ధైర్యముగొని; మతి నాజూకు 

గానే. ఈపూట ఇక్కడ ఉండిపో అన్నట్లు “తిష్టతు ప్రజయః”* అని చారుద త్తుండు 
. అనును. దాన ఉభయ ప్రార్థన కలదన్న విస్రంభ ఛైర్యములు వసంతసేన చిత్తే 

మున హ త్తుకొనును. ఐనను వసంతసేన అప్పుడే తాను అక్కడ నిలువరాదు- అట్టు 

. చేసిన తనకు మరల అక్కడికి వచ్చుటకు సాకు ఉండదు. ఆత(డు తనయింటికి 
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వచ్చునాయన్న, బోగముదానింటికి ఉత్త చేతులతో పోవుజెట్లు, అని జంకునేమో 
ఆజంకు. తీర్పను తనకుగల వి సంభమును ఆతనిమనసు కెక్కి.ంపను బంగారునగను 
“దారిలో భయము, తర్వాత కొందును” అని అతనికడ ఇల్లడ పెట్టి పోంగోరును. 
అతండును కైకొని నేను వెంటనే నీకు చేర్తునులే అనును. మైత్రేయుడు తాను 
ఆపెకు ఇంటికి తోడుపోను అనంగా చారుదత్తుండు తానే వెన్నెలలో కనువిందుగా 
దానిం జూచుచు తోడుపోయి ఇల్లు చేర్చి అనురాగముతో ఒండెరుల వీడ్కొ. నినంతట 
తాను మరలును, 

రెండవ యంకమున నిరా?ిం గూరియున్న వసంతసేనతో నిపుణయైన చేటి 
‘ఆ తిరునాళ్ల లో శరణు(జొచ్చిన నిన్ను కాంచినాండే అతడా ఈ సరధ్యానకారణము ’_ 
ఆని యానవాలు పట్టి యడుగంగా వసంత సేన “అవును” అనును. మజియే యాపద కై 
శరణు జొచ్చినదో ఎట్టు కావంబడినదో అది తెలియందాయెను. ఐనను అంతకు 
మునుపు రూపగుణములు చెవికెక్కి. వలపు పుట్టించినవారు నాగానంద (ప్రియదర్శికా 
రత్నావళీ మాలతీమాధవాదులలో ఉద్బంధనము నుండియో ఘాతుక మృగము 
నుండియో రాక్షసినుండియో కావంబడుదు దాన వలపు మతీంత మనసున నాటుకొన్న 
సలుచెలువలు గలరు. శకుంతలయు తుమ్మెదకు భయపడినది, ఇటను ఆప్లేయగును. 
వివరము తెలియలేదు. ఖలులు తజుముటం దప్పించుకొని ఆతనియింట6 జొచ్చి 
తప్పించుకొన్నదే దానికి కాదు ఈ నిర్దేశము. తర్వాత సభిక ద్యూతకరుల బారి 
నుండి వసంతసేన యౌదార్యమున తప్పించుకొనుటకు తనయిల్లువొచ్చి వచ్చిన 
సంవాహకు(డు (ప్రసావవశమున తాను చారుదత్తుని సంవాహకు(డనని ఛారుద తుం 
బొగడిన మాశ్రకు అతనిని ఆదరించి కాపాడి ఆపొగడకు ఎంతయు తనిసి చారుదత 
మనస్క_ యైపోయినది. కట్టు తప్పించుకొని ఆంపరాక వీథిలోంబడిన తన మదపు 
చేనుగును తన నొకరు కర్ణపూరకుండు కొట్టి పట్టి కట్టిన సాహసమును ఆదారిం 
భోవుచుండిన చారుద త్తుండు చూచి మెచ్చుకొని తనకడ ఇనామిచ్చుటకు మజేమియు 
లేనందున తన జాజులవాసనప్రావారకమును వానికి ఇనాము ఈయగా వాండు 
దానిందెచ్చి తన దొరసానిమైన వసంత సేనకు చూపంగా? సమయాన అట్టి ఇనాము 
ఇచ్చువాండు మజెవండగును, అతండే యగు నని, వసంతసేన దానిని చారుదత్త శేష 
'మని మునుపు రోహసేనుం గప్పుమని రదనికా (భ్రాంతిచే తనమీందికి విసరినచే 
అని గు ర్రుపట్టి, తాను ఆసతో (గ్రహించి కప్పుకొని (ప్రియాలింగనముం బోలె అనుభ 
వించుచు వానికి ఒండునగను పారితోషికమిచ్చి పంపుచు _ అతడు చారుద త్తుండు 

MR—.C .. 
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ఎందుండియో ఈ వీథినే పోవుచున్నా( డనయగా తటాలున మేడయెక్కి. అందుండి 

అతనిని చూపుమేర దాంటువజకు చూచి తనిసినది. సంవాహకుండు చారుదత్తుం 

(బ్రస్తావించి మెచ్చుకొనుటను కర్ణ పూరకుండును అప్లే చారుదత్తుం (బ్రస్తావించి మెచ్చు 

కొనుటను విన్నవసంత సే సనకు వీనులవిందై ఆతనిని మరల వీధీం బజోవం గనుట 

కన్నులకు ఆమెతమై, (ప్రావారకము అల్ల యానా(టి సాయంకాలమున అత(డు 

చూపిన యాదరమును జప్తి సేసి మనసునకు సుఖము(గూర్చి దాన దేహముంగప్పి 

కొనుట ఇపుడు తదాలింగన 5 సుఖముంబోలెం గూర్చి ఆ యనురాగమును ఎంతయుం 

బెంచినది. 

మూ(డవ యంకములోని కన్నపు దొంగతనమునకు ఈ చారుదత్త వసంత 
చీనల యనురాగమను నాటక (ప్రధానాంగమునకు ఏమి సంబంధము * ఇందు వసంత 

సేనయిల్లడ సువర్ణభాండము, దేనిం గొనిపోవ తాను మరల చారుదత్తు నింటికి 
రాందగియుండు ననుకొన్నదో అది, యీ కన్నపు దొంగతనమున దొంగిలించి కొని 
పోంబడినది. మతి నాలవయంకమున అంతలో మరల పదివేల వరహాల వెల నగను 

సంపిన శకారునిపిలుపును బండిని చీకొట్టి ఏవపడి తఅీమి వేసినది వసంతసేన, మదనిక 

కైన నిష్క9యధనముగా శర్విలకుని జే తనయిల్లు 'సేర్పంబడిం మదనికబోధన 

వలననే న్యాస ప్రత్యర్పణముపేర చారుద త్తునికి తెలియకయే సువర్ణ భాండము మరల 
వసంతసేన చేతికే వచ్చినది. ఇంక దానికోసమని తాను చారుద త్తుం కాడ బోవ వీలు 

లేదు. మణీ యెట్లు * ఇంతలో అందులకు అనుకూ లమగునట్లుగా మైశత్రేయు(డు తెచ్చి 
యిచ్చిన చారుద త్తు రత్నావళి తన చేతికి రాయగా దానింగూర్చి చారుద త్తునితో మాట 
లాడుటకు అని వసంతే బన సువర్ణభాండ రత్నావళుల గుట్టు ఎజీంగినట్టిది  ఎంతోసంతో 

షముగా పంచమాంకమున ఉటుముల మెజుముల గాలుల సందె చీక టీలో జల్లులలో నే 

చారుదత్తుని అభిసరించును. సువర్షభాండమునుఓడిన జూదగా(డని చమత్కారముగా 

పలుకరించి ఆ చెలువ యతని విలక్షుంజేయును. మటీ రత్నహారముం బంపిన శౌండీరు( 

డని తాను సంతసించి వసంతసేన అతనిపై కామమును మనసున ఇముడ్చుకొనలేక 

-పారల్రించుకొనును. ఇ(క ఒక క్షణమైనను ఆ విరహమును తా పట్ట(జాలకపోవును. 

పోయి ఆతనిం దరిసి పూలుచల్లి సుఖమడిగి కూరుచుండును. రత్నహారము జూదాన 

ఓడంబడినది. _ దానివెలయెంత యని మందహాస చమక్కారముతో తన చేటిచే 
అడిగించును. దానిని వెదకి పట్టువజకు ఈ సువర్ణభాండ ముండసీలే అని శర్విలకుని 

వలన గొన్నదానిని చూపును. అంతట అట నందజును రత్నహారముం గూర్చినది = 
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సుపర్ణ భాండముం గూర్చినదియు నగు జూదపుటోటమి మాట ఉత్తదియని గుసగుసలు 
వోయి యొండొరులు నిజములు చెప్పుకొందురు. మలికిత మంతయు తీజీపోవును, 

వసంత సేనకు పక్కన చేటియు చారుద త్తునికి పక్కన మైశ్రేయు(డును తమ సాని 

స్వాములకు అవినయసంకోచము కలిగించుపాటివారు కారు, ఇ(కను సన్నిధివియోగ 

మేల* మరలనపుడు మబ్బుకమ్మి మెజుము తశుక్కని మింటిం బెనచికొనంగాః 

ఇక తమకము పట్టలేక వసంత సేనా చారుద త్తులు ఒండొరులను (ప్రగాఢథముగా తొలి 

యాలింగనము చేసికా ని జల్లు తొడంగగానే ఈ ఇంటిలోపలికి పోవుదురు, 

అది చారుదత్త వసంత'పేనల (ప్రధానశ్చంగారముయొక్క_ తొలి ప పర్యవసానము, 

ఇట్లు ముగిసిన ఇందులోని కొన్ని యవాంతర విషయములు పరికింప6 దగును, 
తొలియంకములోనే శకారు(డు వసంతసేన తనకు దొరకక చారుద త్తునింటం 
దూటి(గా దానిని తనకడకు చేర్చి నెయ్యము నెజిపుమనియు లేకున్న తాను పగంగొని 

ఆ యిరువురిని చారుదత్త వసంతసేనలను ఏమేమో చేయ(గలననియు బెదరించి 

పోయియున్నాండనుట. శర్విలక మదనికల పెండి మైనది. "మతి అదియైనతీల్లున వా 

రుభయులును వసంత సేనకు కృతజ్ఞులై ఆంతరంగికులై యుండవలసి ఏర్పడినది. తన 

పాదాలలో వాలి (మొక్కిన మదనికను వసంతసేన అభినందించుచునే ఇంక నీవు గాదు 

నాపాదాలలో (వాలవలసినది, వధువవై పోయిన నీపాదలలో తాను (వాల(దగును, 

అన(గా తన మనసులో లోంతున దాగియున్న చారుదత్తుని మీది యనురాగమున 
నీమిడియున్న కులాంగనతా వా ప్రికైన మెజమెటి సూచితమైనది. ఈ బృందములోని 
యావీర చోరు(డు శర్వి లకుండు తటాలున అప్పుడే తన మిత్రము ఆర్యకుండు నిష్కారణ 

ముగా సిద్దా దేశ భీతుండైన రాజుచే చెజలో పెట్టంబడీనా( డని విని వానిని విడిపింప€ 

బోవుటచే ఆ రాజపరివర్తన పితూ రీదారు లతో ఇందబును, చారుదళ్తు తు(డును 

తదీయులును, వసంతసేనయ తదీయులును వారి (ప్రయత్నములన్నియుం గూడ 
ఈ తట్టుకు, రాజునకు ఎదిరికి చెందినవగుననియు వారు తదీయులలో హార్షముగా 
తీనులని లోలోపల (గ్రహింపం బడుదురనియు తో(చును. నాటక (ప్రధానాంగమగు 
చారుదత్త వసంతసేనల కథతో ఈ పితూరీ యోగశేమమును ఇంక నొకపాటి 
పెనంగొనును. అనును చారుదత్తుండు కడపట శర్విలకునితో__మా యీపొందు _ 
(స్రణయము . నీవు కూర్చినదే . ( సువర్ణభాండముచే _ ౫-49) అని 
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ఆఅన యంకము, పరివహణవిపర్యయమనునది ఈ నాటకవ స్తువునకు ఒకో 

కీలు మేకు వంటిది. అంతవజకు కథ ' ఒకవిధముగా పైకి నడచుచున్నట్టిది ఇంకను 

క్రిందికిని, క్రిందికి నడుచుచున్నట్టిది ఇ(క పైకిని పాొజును, చారుదత్త వసంత 

సేనల కథ ఒక తీజున మెల్లగా పైకినడచి చారుదత్త చతుఃాలాభ్యంతర మున 

వారి *సత్ * సురతోత్సవ సుఖమున ముగియును. ఇంకను ఇందుండి వసంత సేన 

హత్యవంకకును చారుదత్త మరణదండన వంకకును పేరెము పాజును. ఆర్యకుండు 

రాజు కౌంగలండను సిద్దా దేశము మెల్లగా పరి రాజు చెవిందాకి అంతట శంకింతు(డై న 

వానిచే కారాబద్ధు(డై యున్న యార్యకు(డు తప్పించుకొని తనయిల్లుచేరి తన మితులం 

గలపికొనును, ఉజ్జయినీ రా జగును. 

ఈ యంకమున రెండు విషయములు ఉన్నవి.__ఒకటి మృచ్చకటిం గూర్చి 

నది, దాని మహిమచే -అది నాటకమునకు పేరైనది. మణి యొకటి బండ్ల మాటు 
పాటు, దాని మహిమచే ఆది ఈయంకమునకు సేరైనది. 

చారుడత్తుని కొడుకు రోహసేను(డు (ప్రక్కయింటి పిల్లవాని బంగారు ఆట 

శకటికం జూచి అది కావలయునని యేడ్చి, చేటి, దానింబోనిది ఒక మట్టి శకటిక చేసి 
యీ6గా ఒల్లక మకురుదనము చేయుటను నిద్రలేచి శయ్యాగారమునుండి వచ్చి ఇంటిలో 

అందణీకి స్వజనమువలె నైపోయిన వసంతసేన చూచి జాలిగొనును. ఆ బండి 

(ప్రస్తావముచే ఇంటి యప్పటి దారిద్యమునకు తనకు మనసు కళుక్కనును. పిల్లవానిని 
బుజ్జవించును. వాండు ఎవరీమె అనగా రదనిక మీయమ్మరా అనును. వా(డు కాదు 

పో = ఈమెకు ఒళ్ళంతా నగలేనే అనును. పిల్లవానిచే అమ్మ యనిపించుకొనుటకును 
ఆదార్ ద్యము మాపి వానికిని బంగారుబండి కలిగించుటకును వసంతసేన తన సువర్థ 

భాండములను ఆబండిలో నింపి “నాయనా, ఇదిగోచూడు, మీయమ్మ నైతిని, 
ఇందము. బంగారుబండి చేయించుకో” అని యిచ్చును. ఈ నగలు నాండు 

నమ్మకముతో (పింప చారుద త్రునిచేత ఇల్లడయైనవి. దొంగిలింప(బడి మరల 
వసంతసేన చేతికి చేరినవి. అందుండి మరల ఇట్లు ఈ బండిలోనికి వచ్చినవి. అవి 

మనకెందుకు వసంతకు చేర్చు అన్న చారుదత్తుని మాటబడి మైత్రేయుండు వానిం 
గొనిపోవుచు ఇంతలో చారుదత్తుండు ఫిర్యాదులో చిక్కుకొని విచారణలో నున్నా(డని 
విని అక్కడికిపోయి శకారునితోడి జగడాన సంకనుండి అధికరణకుని ఎదుట 
పొరపాటున పడ వేయఃగా అగపడి చారుద త్తునిపైకి ప్రబలప్రతికూల సాక్ష్యమై వానిని 
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కొర్తికి నడిపించును, అట్లు వసంతసేన మృచ్చకటిం గూర్చిన ఆనగలు ఎంతపని 

చేసినవి అన్నట్లుగా తజ్జాపకముగా నాటకమునకు కవి మృచ్చకటి అని ఆ వే రిడినాండు. 
షా 

ఇ(కను బండ్ల మాజుదల., అది న్యాయ్యముగానే విశ్వసనీయముగా నే ఏ 
యసాధారణతయు తోపకుండున శ్లే యున్నది. ముందు బయలు దేజీనబండి వర్ధ 

మానకు(డు తోలు చారుదత్తుని పెట్టైబండి. అది యింటి దిడ్డి వాకిటి చెంతకు వచ్చినది. 
వసంతసేన ఎక్కువచ్చును అన్నాండు. మతీ వసంతే షన “ఉండు, కొంచెము; 

నేను అలంకరించుకొని ముస్తాబయ్యెదను ” అన్నది. వర్ధమానకు(డును; సరే నేనును 

బండిలో పజప్ప మజచి వచ్చితిని. ఎడ్లు నిలువకున్నవి, బండితోనేపోయి దానిని 
'వేపికొని వచ్చెదను. అని పోయినాడు. వసంతసేన తన కాంతుం గలిసికొనను 

పోవుట, తాను అలంకరించు నేర్పు గలజాతిది. రాత్రి నలకడలో పడుకలో తలరేంగి 

ఒళ్లునలిగి ఉన్నది. కావున ముస్తాబగుటకు కొంత యాలస్య మగుచున్నది. ముస్తాబు 

ఐనది. ఇంతలో న్థావరక చేటు(డు పుస కరండ జీర్లోద్యానమునకు శకారున్నికై తోలు 

కొనిపోవు బండిని అది దారియగుటచే దారిలో బండ్లు అడ్డముగా నిలిచియున్నందున చారు 
దత్తు నింటి పక్ష ద్వారముకడ నిలిపినాడు _ బండినేమి శబ్దము వినవచ్చినది. అదియు 
'పెప్టై బండియే . అడ్డమున్న బండ్లను తానే సాయపడి చ[క్రమువేసి తొలగించి నత్త 

మని పోయినాండు. ఇంతలో వసంతే సన ముస్తాబై వచ్చినది, తెలియక ఆ సిద్ధముగా 

నున్న స్థావరక చేటుని బండిలో ఎక్కికూర్చుండి తలుపు వేసికొన్నది. స్థావరక 
చేటుండు. బండ్ల చక్రాల నన్నిటిని కదతించి (త్రిప్పి అలసివచ్చినా(డు. తన “బండిని 

కదలించినా(డు. అది రవంతబరువుగా నున్నట్లు తో(చినది. తాను అలసిపోయి 

నందున అట్లు తోచుచున్నది అని సమాధానపడినా(డు. అప్పుడే “ ఆర్యకుండు 

కారాగారము నుండి తప్పించుకొన్నాడు. జ్యాగ్రత్తగా కనిపట్టు(డు ” అని యజప్పలు 

వీధిలో సంభ్రమము ఎక్కువ కా జొచ్చినది. అందుల స్థావరకు(డు ఎడ్లను 

త్వరగా తోల6 గడంగి నాండు. ఇది యొక మాటుపాటు. వసంతశే సెన శకారుని 

బండిలో ఎక్కుట ఐనది, 

ఆ తప్పించుకొన్న యార్యకుండు ఒంటికాల అరతెగిన సంకెల గలగల 
యనుచుండంగా ఎవరైన చూతురో అని దాపుననున్న చారుద క్తునింట6 జొచ్చి దాంగి 
మెల్లగా దిడ్డి వాకిటికడకు పోయి అక్కడ అప్పటికి సరిగా చేరవచ్చిన వర్భమానకుని. 



29 మృచ్చకటికమ..._.ఉపోన్లాతము 

బండిలో వెనుకనుండి ఎక్కినాండు. . ఎద్దులమీంద కన్నుంచినవా(డు, సంకెల గల్లుతో 
ఆర కు(డు వెనుకతట్టు బండిలో ఎక్కి కూర్చుండంగా ఆగల్లు వసంతసేన కాలి 

యందెల గల్లు అనుకొని, సరి ఆమె ఎక్కి ఐనదని కదలించి తోలుకొని పోయినాండు, 

ఇది రెండవ మాజుపాటు. ఆర్యకు(డు చారుదత్తు బండిలో ఎక్కుట ఐనది. 

తర్వాత దారిలో నర్ధమానకుని బండి వీరకుండు చందనకు(డు అను ఠాణొ 

దారులచే అటకాయింప(బడినది. అందు. వీరకు(డు కర్కశు(డు చందనకు(డును 

కర్కశు(డై నను స్థానాన కాలాన ఉదారుండు మృదువును కా(గల(డు. వారు ఎవరిదిరొ 

బండి అందులో ఎవరున్నారురా అన్నందులకు చారుద త్తునిది అందు వసంతసేన 

యున్నది పుష్పకరండమునకు చారుదత్తుని కడకు పోవుచున్నది. అని చెప్పినా(డు 
వర్ధమానకుండు. ఇరువురును ఉజ్జయినీ పౌర్మాగ్రేసరులు. చారుదత్తు. డెల్లరకు 

పూజూ్య(డు, చందనకుని కెంతయు అతనియందు గౌరవము. వాడు వీరకుని 

ఉండరా యని తాను ఎక్కి లోపల సోదా చూచినా(డు. వసంతసేన లేదు. ఎవనిం 

గనిపట్టను తమ సంభమమో ఆయార్యకుండు అందున్నాండు = చందనకుని శరణు 

అని బతిమాలుకొన్నా(డు. అతడు మనసున రాజ పరివర్తన పితూరీదార్ల పై పక్ష 

పాతము గలవాడు. ఆర్యకుని మిత్రమును. తాను అతనికి. అభయమిచ్చి, . 

బండి తలుపుమూసినాండు. వీరకు(ండు నేనును ఎక్కి. చూచెదను అన్నాడు. చారు 

దతుని ఎటు(గవటరా వానిబండి. అందు వసంతసేన ఉన్నది. వసంత సేనను 

ఎజు(గవా* నేను నీతోడివాండను ఎక్కిచూచి మైనది. దానిని పోనీందగును. అని 

యనుచుంటినే మరల నీవు చూచుట = సాటివాండ నగునామాటను పాటింపమిగదా = 

అని వానిని నిరోధించి జగడమాడి కూలందన్నినాండు. వాండు కచ్చేరిలో చెప్పెదనని 
పోయినాండు. బండి దాంటిపోయినది. వర్ధమానకునితో అన్నాండుః దారిలో మజేన్వ 
శైనను సోదాచూడవ త్తురేని ఠాణాల' నాయకులు వీరక చందనకులు ఇరువురు చూచి 

దానికి గుర్తు ఇందమని వసంతసేన చేతికి రహదారి యిచ్చినారని చెప్పుమన్నాండు. 

మతే వర్ధమానకునికి తన బండిలో నున్నవా( డార్యకుండను మతి మొదటి నుండియు 

లేదు. వసంతే సన యనియే తలంచినాండు. అటకాయింపు సోదాలో ఆర్యక చందనక' 

భాషితములు జనాంతికములు . మణి యితరులకు విన(బడినట్లుగాం (గ్రహింప 

గూడనివి, కావున తోంటలో చారుదత్తుండు చూచి దింపునజకు ఆర్యకుని సంగతి 
రృమానకు(డు ఎలు(గండు 
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స్థావరక చేటుని బండికి, శకారునిది రాజు మజందిది యని ఆటంకము, 

కలుగకయే పోయియుండును. దానికి సోదా (ప్రసక్తి అగపడలేదు. 

మణి గంతవ్యదేశమైన పుస్పకరండమునకు వెనుక బియలుదేణీన వర్ధమాన 
కుడు ముందును, ముందు బయలుదేరిన సావరకు(డు వెనుకను చేరినారే అదెట్లు 
పొన(గును, విశేషముగా వర్గమానకునికి బండికి దారిలో పోలీసుల యటకాయింపు 

వలని జాగును కలిగినదే * ఇట్లు కాంటోలును. 

దారిలో బండ్లు జనుల సందడి ఆందందు అడ్డపడి వానిం దప్పి ంచుకొనుటకైన 

జాగు కలిగించుననుట స్థావరక చేటుని మాటలవలనను. “అలేలే గామలుఆ, ఓశలధ 

ఓశ లధ* అను నజిపుల వలనను తెలియుచున్నది, ఇంకను చారుద త్తుండు ఎన్నియో 

అలస్యకారణములు *-2 లో సూచన చేసినాడు. వానిం దప్పించుకొనిపోవ జాగు 

ఉభయులకు కలుగునదే ఐనను వర్ధమానకుండు చారుదత్త సేవా తత్పరుండు. ఆలస్యము 
తప్పింస అడ్డదారులు డగ్గణు సందలు దూటీ ఎట్లో ముందు చేరినాండు. స్థావరక 

చేటు(డు మెల్ల మెల్లగానే 'సోవుచు “ఓరోరి బండోడ వగలమారి బండోడం” బోని 

పాటలు ఆలాపించుకొనుచు ఈలలు వేసికొనుచు మిడియెండకు రస్తాయోరల చెట్ల 

సీడలలో ఆంగుచు మరల సాంగుచు మట్టమధ్యాహ్నమునకు చేరినా డనుకొనందగును. 

పుష్పకరండకోద్యానము ఊరిజనమునకు ఉమ్మడియైన సర్కారుతోంట. అయినను 

అందులోనికి గొప్పవారు పోయి కాలశేపము చేయుచుందురు. అందు చారుద తుని 

వాడుక తట్టు అనియు, శకారునివాడుక తట్టు ఆనియు వారిపేరులతో నే వ్యవహరింపC 

దగు వాడుక ప్రదేశములుండును. కావున అట చారుదత్త శకారులు ఒండొరులను 

రికింపరు. ఎవరిచోటవారే అని యనుకొన(దగును. 

ఈ బండ్ల మాజుపొటున ఆర్యకు(డు చారుద తుం జేరి యాతని స్నేహాశీస్సుం 

బొంది, ఆ బండిలోనే తదనుమతమున బాంధవులం గూడ( బోయినాండు. చారు 

దత్తుని యీ కృత్యము రాజునకు ఎంతయు అపియమైనది. తాను ఈ యార్యక 

సమాగమపు సంబంధమున, తనకు గొంతులోనే మెదలుచున్నదైనను వసంత సేన 

సంగతియేమి యన్న (ప్రశ్నను జనాంతికముగా నేని వర్గమానకు నడుగండు. ఆత్మ 

గతముగానేని యనుకొనలేదు. ఇల్లు చేరవలయునను తొందరయు, అక్కడ విచా 
రించుకొందమన్న యోరుపును వహించి అప్పుడు ప్రీయురాలిం దలంచుకొని 

ఉత్కంఠతో తరలినాండు. 
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అప్తే వసంతసేన _దైవికముగా శకారునికి ఆతోటలోనే అగ్గమైనది తత్ 
సాన్ని ధ్యమున పళూ, (దేకము అతనికిని మసనప్ప రోంతయు భయమును వసంతశే సనకును 

కలిగినవి. వాండు ఆపెం దజియుటయు ఆపె వానిని కాలం దన్నుటయు జరిగినవి, 
ఆపె విటుని గుడ్డ కొన పట్టుకొని శరణమగు మని ప్రార్థి ంచినది. వా(డు విటుని 
ఆపెను మెడనులిమి చంపుమనును. “ఈ నగరానికే భూషణము, పిన్నది? స్త్రీ - 
దీనిం జంప్పదునా * ఏమిచ్చినను చంపను” అనును అతడు. అంతట చేటుని, 
తన బానిసగదా యని ఆ చెలువం జంపుమనును. వా(డు నీవు నన్ను చంపినను నేను 
ఆపని చేయను, ససేమిరా _ అని పరువె తును. అంత తానే పూనుకొని కాసె బిగించు 

కొనంగా విటు(డు ఏమీ నాయెదురుగా ఆపెను చంపెదవా అని వాని 'మెడపట్టి గుంజగా 
క్రిందపడిలేచి, నే నూరక అన్నానుగాని, చంపుదునా అని, నీవు ఉన్న ఈపె సిగ్గుపడు 
చున్నది. సీవు పోయి పరువెత్తి పోయిన చేటుని వెదకితెమ్ము అన్నా(డు. ఆమ్ల 'సిగ్గగు 

నేమో జోగముది అని అత(డును వసంతసేనను తన న్యాసముగా చూచుకొమ్మని, 
తరలి దాగి పొంచి చూచి వాండు పిల్లా పిల్లా రావే అనుటం గాంచి ఫర్వాలేదు 
కామియెనా(డులే అనుకొని పోవును. ఈ యొంటి పాటున మరల వాయ నసంతను 
బతిమాల(గా; ఆపె తీయమామిడిని మాని మోదుగును తాంకుదునా అని తిరస్క 

రింప(గా చారుద త్తునే వాపోవు నాపెను మెడనులిమి చంపినాండు, విటుడు పాపము 
వాని మాటను నమ్మినా(డు, తర్వాత వచ్చి చూచి యేడ్చి శకారునిసేవ మానుకొని 
పోయినా(డు, 

శకారు(డును చారుద త్తుని మీ(ద దార్మిద్యముచే వసంత సేనను పుష్పకరండము 
నకు తెచ్చి నగలు పెలుకుకొని గొంతుపిసికి చంపినాండని ఫిర్యాదు చేయును. అధిక 
రణికుండు తాను ఫిర్యాదును పట్టను అన(గా శకారుండు తన బావతో చెప్పుదునని 
బెదరించును, అంతట అతండు ఫిర్యాదును (గ్రహించును, చారుదత్తుం బిలిపించి 
యడుగగా తానది ఏమియు ఎజుం6గనని చారుదళ్తుండు అన్నాండు. ఆధికరణికుండు 
చారుద త్తుని శీలభ్యాతిని బట్టి రవంత పక్షపాతము గొన్నను వసంతసేన చారుద తుని 
బండిలో పోవుచుండగా "తాను చూచితి నన్న ఠాణాదారు వీరకుని సాక్ష్యమును, 
వాడే అప్పడు అపుస్ప కరండమునకు పోయి తనిఖీ చూచివచ్చి అక్కడ. కుక్కలు 
సక్క_లు 'పెటికి తినుచున్న యొక స్త్రీ శవము ఉన్నదని చెప్పినమాట యా(ప్రతికూల 
సాక్ష్యమును బలపజిచినది, ఇంతలోవచ్చి శకారునితో తప్పుడు ఫిర్యాదని జగడమాడి 
కొట్టాడిన మై శక్రేయుని సంకనుండి వసంతసేన సువర్ణభాండము జొటీ అధికరణీకుని 
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ఎదుటపడి పట్టువడ(గా దాన చారుద త్తునిమై ఫిర్యాదు గట్టిగా రుజూచై నది, చారు 

దత్తుడు తానేమేని వివరములు చెప్ప(బూనిన, ఆర్యకుని సంగతి బయటవడుననియు 

నగలం గూర్చిన తన మాటలు దారిద్ర్య దోషమున నమ్మ(బడవ నుపరుపునకు వెలితియగు 

ననియును గబ్బిగా నోరుమూసికొనియుండి శకారుని మాత్రము దూషించి రాజు ధర్మ 

శాస్త్రమును పాలింపలేదని రాజును శపించి చండాలురకు చంప నప్పగింప(బడినా(డు. 

దశమాంకమున చారుద త్తుండు వీథులలో వధకు కొనిపోంబడుట ఎంతయో , 

జాలి గొబ్బను; చూపు తలలు వంచుకొని, కన్నుల నీరుకార్తురు. పీథిలో స్టావరక 

చేటు(డు ప్రాణమునకు తెగి మేడమీ(దినుండి దూంకి తాను కంటితోగన్న నిజముచెప్పి 

చారుదత్తుం దప్పింపం (బ్రయత్నించుటయు మైశ్రేయండు చారుద త్రునిక్రై (ప్రాణము 

వదలనుంకించుటయు ఎంతయు శ్లాఘ్యము. చండాలురును రాజాజ్ఞ యని చారుద త్తుం 

జంపుట నెజవే ర్తుముగాని మాకెంశయు దుఃఖాన మనసుకరంగి పొలుచున్నదనుటయు 

(ప్రశంసనీయమే. 

చారుద త్తునిచంప్పప్రయత్నము విసివించునంత దీర్భముకా(గా, అప్పటికి 
వసంత సేనయే (బ్రదికి లేచివచ్చి యగపడి చారుదత్తుం గాంచినది, ధూతయు నిప్పులం 

విడసీయక ఆంపంబడినది. 

అప్పుడే రాజుం జంపి కొత్తరాజు ఈ వర్గముచే ఉపకృతు(డు ఈ వర్గమునకు 

అనుకూలు(డు వచ్చినాడు. అన్నివిధముల ని నిర్వహణము మంగళాంత మైనది. అందు 

శకారుని చారుదత్స పాదాక్రాంతుని ఉపకారహతుం జేసి అతడు విడిచిపెట్టుటయు 

ఎంతేని కొనియాడ. దగినది. 

(ప ధానకథతో ఆంతరక థక “పెన(కువ 

ప్రస్తావనలోని కథాసూచనలోని “వ్యవహారదుష్షతాం ” అనుటయందే రాజ్యాన 
పరిపాలన సరిగా లేదని సూచించినాండు. మణటీయు సూత్రధారుడు జూర్జకవృద్దుని 

పాలకరాజుచే కోయింతునని ఆతని యధార్మికతను కొండీండ్ర వినుటను సూచించి 

నాండు. (ప్రొద్దు క్రుంకి చీకటి పడంగానే నగర వీధులలో శాంతియు మంచియు లేక గణికలు 

విటులు చేటులు రాజవల్ల భులు విశ్చుంఖలముగా తిరుగాడుచుందురు. వసంత'సేనం దలు 

ముటంటోని పోకిరిత నములు పెద బ్రాహ్మణులను ఒవెదికులను హీళనముచేసి వేధించుటలు 

ఇట్టి వన్నియు నుండునని తెలుప(బడినది. జూదమును ఆడుటలోను అడించుటలోను 

MR—D 
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సర్కారువారును షరీకు అని ఆ(పులేని వారివీథిజగడాలలో తెలియవచ్చుచున్నది. అ'స్లే 
కన్నప్ప దొంగతనాలును. దేశాన పాలనయందు జనులకు అతృ పి కలిగి ఉన్నది. 

కావున ఎవ(డో సిద్దు(డు గోపాలబాలకుండు రాజు కాంగలండని ఆదేశించినాండు అని 

లోలోపల రహన్యముగా గోపాలబాలకవర్గ మని జనులలో క్రింది మెట్టునుండి ఎ 
మెట్టువజికు ఏర్పడి పితూరీ రాజదొడ(గినది ఈ విషయము దరి;ద్రచారుద తృ మున 
లేదు - శూద్రకుండు కల్పించి ఇందు (ప్రధానకథతో చాల నేర్పుగానే పెనంచి అల్లి నాయడు. 
ఐనను (ప్రధానకథా (ప్రాధాన్యమును డిందనీక ఈయంగ కథయు చక్క_ంానే వెలుంగు 
నట్లు అన్లి నా(డు, 

ఇందు లెక్క_కువచ్చు పాత్రములు గోపాలబాలకు? డార్యకు(డు, శర్విలకు(డు, 

చందనకు(డు, దర్జురకు(డు, శకారుని విటుడు. ఆర్యకు(డు గొల్లయైనను దైవము 

అతనిని వెదకి పైకి ఎత్తినదన(గా,వానిలో ఏవో రూపగుణాది విశేషములు ఉన్న 
వనియే. శర్విలకుండు వాని మిత్రము. పితూరి నాయకు(డు, చెడిన బావ(డు, కన్నపు 
దొంగతనమును విద్యగా నేర్చినాండు; బోగము మదనికను వలచి వెలయిచ్చి 
స్వతంత్రంజేసి తనకు భార్య కావించుకొన్నాండు. తనకు దగిన రాజ్యాపరక్తులనెల్ల 
ఓక (ప్రోగుచేసినాండు. శర్విలకుండు మదనికతోను దాన వసంత సేనతోను అట్ల ట్లు 

చారుద త్రునితోను లం కెపడినవా(డైనాండు. చారుదత్తమిత్రము రేభిలక భావుండు వానికిని 
ప్రియమిత్రము విస్రంభస్థానము. దర్దురకుండు వట్టి రాలుగాయ. వాని బొక్కల చివు 
కుడుఉ పా రీయము అసింహానన రాజ్యమైన జూదమునుండి వా6 డెప్లెట్లు ఆగతికి వచ్చి 

నాండో ? తెలుపును. సఢికునితో బెడిసి పితూరివంకకు పోవును. "కారని విటుడు 
శకారుని మూర్భతకును (క్రౌర్యమునకును ఏవపడి ఆ రాజవల్లభునితో బెడిసి పితూరిలో 
చేరును. ఉన్న రాజు రాజ్యమునందలి జనుల యపరాగమును పితూరి లోలోపల 

రాజం దొడంగుటయు (ప్రసావననుండి సూచిత మగుచున్నది. రెండవ యంకమున 

దర్దురకు(డు అటు నడచినాండు. మూడవ యంకపు వెణిక రేభిలక భావుండు ఆర్య 
చారుదత్త మి([త్రము, శర్విలకునికిని మిత్రము నాలవ యంకమున మదనికం గొని 

పోవుచు శర్విలకుండు పాలకునిచే ఆర్యకు(డు బంధింపంబడినాండని విని మదనికను 

రేభిలకు నిల్లు 'సేర్పించి తాను వాని విడిపించు ప్రయత్నములకు పోవును. ' ఆజవ 
యంకమున ఆ (ప్రయత్నము నెగ్గి ఆర్యకుండు సంకెల పగుల. గొబ్టుకొనివచ్చి చారు 

దత్తు బండియెక్కి. = చారుదత్త “వనంత సేనల “పేరున పోలీనుసోదాలో తప్పించుకొని 
చారుదత్తుం గలసికొని అత్యంత కృతజ్ఞు(డై ఆశీస్సు పొంది ఇంటికిం బోవును. అట్లు 
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వానిని బండిలో తప్పించుకొననిచ్చిన చందనకు(డు ఆర్యకపూర్వమి[తుందే పోయి 

- ఆర్యకుం గూడును. ఇదెల్ల ఆ'జే డంకముల వృత్తము. ఎనిమిదిలోను శకారుని విటుండు 

శకారునివిడిచి పితూరినాయకుం గలయును. తొమ్మిదవ పిర్యాదంకమున చారుద త్తుండు 

ఆర్యకునికి అపకారము కలుగునేమో అని తన కనుకూలము కాగల సాక్ష్య వివరములను 

వేనిని చెప్పక మూంగగా నుండెను. సదవ యంకమున పాలక వధతో పితూరి నెగ్గి 

క్రొత్తరాజు [క్రొత్త యేర్పాట్లు కౌవింపంగా నాటకవస్తువు చక్కని కుభావసానముం 

బొందును. _ఇట్టిది (ప్రధానవస్తువునకును అప్రధాన వస్తువునకును కవి కూర్చిన 
సమ్మేళనము, 

కామసూూత నాగరకవృత్త వెళికాది 

నాటకకవి (ప్రసావనలో తన్నుం గూర్చి చెప్పునో __ 

“(పధితః శూ ద్రకః.... .... కలాం వైశికీం జ్ఞాత్వా” అన్నాడు. ఇందు 

నాయికయు వేశ్య. కావున వాత్స్యాయన _వైళికాది (ప్రకరణమునుండి ఇడి యుదా 

హరింప(దగును. 

IV. నాగరకవృత్త (పకరణమ్, 

1, నృహీత విద్యః (ప్రతీ గవాజయ్మ క్రయ నిశ్వేళాధిగ తెర రన్వయాగ తె రు 

భఛయెర్యా గార్హ్హస్థ్య నుధిగమ్య నాగరకవృత్సం వేత __ నాయకి ౩, 

16. స (పాతీరుక్టాయ కృతే నియత కృత్య ః, గృహీళతద న ధావనః మా(కత్రయా 

అనులేపనం ధూపం (సజమితి గృహీత్వా, దత్వా సీక్ట వీకక మలక కృకంచ్క ద్భ స్వా 

౭_దఛ్చే ముళ్లుమ్, గ్భహీత ముఖవాస తామ్మాలక కారా ణ్యనుతిస్పే సేత్ ,. 

ఉసి చిక జ ఉక త ల 6 5 భద ఆల చివ చిలి శ టి చళ్ళ 4 ౪4 

28, (పదోగషీ చ... breve e 

94, తద-స్తే... +0024 

25, ఆగతానాం (అభిసారిశాణాంం మనోహర రాలాపె రుపచారెళ్ళ్చ... 
వర అ అస { శ ర (పమృవ్ష నేప థ్యా నాం దుర్తి నాఖిసారిళా కాం స్వయ మేవ పునర్శణనమ, 

మిత్ర జనీనవా సరిచరణమ్ొ....... 



28 మృచ్చకటికమ్__ఉపోసన్టాతము 

89, ఏ లేన ఉద్యానగమనం వ్యాఖ్యాతమ్.., ... 

. 40. పూర్వాహ్హా ఏవ స్వలంకృతా స్తురగాధిరూఖా వేశ్యాఖిఃసహూ పరిచారశాను 

గతా గచ్చేయాః; చై చె వానికీంచ యాతాం తత్రెవానుభూయి. 4... 

ఆ23 008 అనుకూలేళ్చ చేష్టి తెః శాలంగమయి త్వా అపరాస్టా గ్భహీాతి 

తధుద్యానోపభోగచిహ్నో స్త స-థెవ (పత్యా వజేయుః, (ఆపభోగచిై హః _ 

కుసుమ స్తబక కిసలయాదిభీ? +6 శీరకి కణేషు కుతః ఇతీ) అల... 02౪ 

46. ఏకదేళవిద్య స్తు క్రీణానకో విశ్వాస్యళ్చ విదూపకః వైహోనీకోవాం (44+... 

వశే నోహ్యైాంచ వివిధేన హాసే న చరతీతి వెవాసీకః _ ఇత్యుభయనామా) 

వె శళాధికరణమ్ _1 

1. వేశ్యా... 00209 

6, నిత్య మలజ్క్కారయోగినీ రాజమౌర్థావలోకినీ దృళ్యమొ నా న ఇాతివివృ తా 

తిప్పేత్ పణ్య'సధర్మత్వాత్ , (...అతీ (పకటం పణ్యమపి న శ్లాఘనీయం . 

భవతి, 

జేశ్యయా గమ్యస్య అతుణహమ్. 

10. "కేవలాగ్థా స్ప మో గమ్యాః, స్వత నః, పూ ర్వేవయనీ వరమానః, 

విత్త వాక, అపరోత్ను వృత్తిః, అధికరణ వాకా, అకృచ్చాంధిగతవి తః, 

సన తాయః, నుభగమౌని, క్లాఘునక 8, స్వభాొవక స్తా్యాగీ, చె వప్రమౌణః, 

విత్తావమౌనీ, సవి తః, ఏక పతే -..... (కేవలః పీతీరహితో౭_ర్గః 

యేభ్యః ఇతి, ప్రీతియకోఇఒక్థా శ్చ రతియళసీ అర్థః (పయోజనం యేభ్యో 

ఎ ౭_ర ర స్వ్వానుషడ్డీక ః, స్వత నృ9ః గురుష్వపరాయత్త శ్ అపరోళూ (ప్రత్యక, 

న చేళాన్నర వృత్తి స రీవనం యస్వు, ఆధికరణవాకా అధ్యవ.:, యో౭_ర్లాధి 

శాశేజ_ధికృతః సోజ_ర్భడః _ దెవపమాణః భాగ్యకుయేణ శ్రీయ తే నోప 

భో గేన సంపదితి మన్యమౌనః బహుద డాతివిత్తావమానీ కోల'సమం (దవ్యమిత్య 

మన్యమౌానో దదాతి, 

11. పీతి యళో2_స్థాస్తు గుణతో2_ధిగమ్యాః. (యతో గుణవద్భ్యఏవ ప్రీతి 

ర్యళశ్చ భవతి.) 
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శాయక గుణాః, 

12, 

18: 

15, 

17, రా 

మహాకలీనో విద్వాకా సర్వసమయజ్ఞ 8. ++... వాగ్మీ; (ప్రగల్భకి9 22 4122 

మహో తాహో దృథఢభ క్రిః ఆనసూ యకః, త్యాగీ, మిత్రవర్సలః, ఘటా 

గోకీ స ఆేమీణక సమాజ సమస దన శీల్రోో నీరుజ!, +3 + (పాణవాకొ, 

అమద్య పః; వృపో, మెత్తం: (స్త్రీ రొ (పణోేత్యా, లాలయితౌ, న చాసాొం 

వశగః స్వత న్లరవృ త్తి, నష్టా హిజ ఫి మ్యైళు, రనవళజ్కీ_ చేతి నాయక 

గుళా?, 

((పగల్భః = (పతలిభావాకా, దృఢభ క్రిః = దృఢ, పీతీః న వారిదా 

రాగ$, అనునూయకః = తృమౌవాకా, (పేషమణకం నటాదిదర్శనమ్, సమస్య 

(క్రీడా సంభూయ కీడ్కా (పాణ వాకా = బలవాకా, ఆమద్య పః _ అర్థాత్ 

(బావ్మాణః, వృషః = వ్య వాయ (= మెథున) తమః, మెత్తం: = కరు 

ఇకా వాకా ఆనవళజ్ల్రీ_ = నిఃళజ్స్క్ ఆరమ్మ వాక, (ప ణేళ్ళృత్వం సాకే 

జేశేన తాసాం సముదాచాశేస్థా పనమ్. 

నాయికా గనుకా; _ 

రూప యావన లక్షణ మాధుర్యయోగి సీ, గు ణేప్వునురకా న తథా 

శేషు, (పీతీసంయోగకీల్యా స్థిరమతి, శేకజాతీయా, వి శేార్డి నీ, నిత్య 

మక దర్యవృ త్రీః, నోషీ కల్యాపియా, వేతి నాయిశాగుణాః, 
ల లలల 6 

(లక్షణం _ సౌ భాగ్యాదినూచక మ్, (ప్రీతిసంయోగ ఫీలా (పీతిగ వాణం 

చావ్యాసంయోగ నివృత్యర్థమ్, రతిసంభోగకిలేత్యర్థః స్టి నీ రవుతి?ః కర్యవ 

మితి నిశ్చిత్య అన్యథా నకీరోరి, ఏక బాతీరరా ఏక పళానా, న మొయా 

వినీ, విశేసార్తి నీ న యత్ర క్వచనవ స్తుని రమతే, అకదర్యవృత్తిః _ ఆత్మ 

వృత్తే త్త్యనురో న అర ర సబ్బు యః కదర్యవృ త్రి త సా న యస్యాః, తే (ఆపి న 

కదాచిత్ షత్యాహ 'నిత్యమితి 5) 

బుద్ధి నీలా వార, ఆర్హవం, కృతజ్ఞ తా దీర సృదూరదర్శిత్వమ్, అవిసంవా 

దితొ జేళళాలజ్ఞశా, నాగ రక తా, "జె జై న్యాతిహాన ఎెకున్య పరివాద 

(కోధ లోభ స్తమృ చాపలవర్ణనమ్క్ వూర్వాఖిభాషి తా, కామనూ లే 

కాళలమ్క్ ...సాధారణగుణాః, 

ం ధర్మః యశోక ౨. భన్యతా ee (పీతిః +. (రాగ స్వాభావికః 

ఉర్భ్సన్నః, ధర్మః అకిఖ్చునవిద్వద్చాావ్యా ణాఖ్ గమనాత్ , “= ధన్యతా 
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పుణ్య వానయం, అతో౭..స్య సంయో-గాత్ కీరనీయాహాం భవిహ్యామి, 

యక ఏవ గుణవాకా కులీనో ధనవాకొ రూప వాంళ్చ, =. 24 సొతేత్యం 

నిత్య సావాచర్యమ్, చచి 66 645 

21. ఉపనిమ న్టీ) తొ2౭_పి గమ్యేన సావాసా నపతిజానీయాత్ , పురుషహాకాం 

సుల భావమాని త్వాత్ , 69 666 696 ౪69 

లక్ష్మీ 'సమ్మావి తేన చ సవా విట ప్రరోగాం ప్రీతిం యాజయేత్ , 

28, ఇభ చి తక ఛి చిర్సి కారణా పదే కేన స్వయంగమనమితి గమో్యోపావర్తనమ్ 

ఉతర శశికి అట ల వ నిధి రి ఉల కలన చ భ చికి ను చిలి శి కరక చిత వలలు 

గమ్యేన సహవాసం సృహై రజ్ఞుయే త్త తం తతః పరమ్, 

If, 1. సంయుకా నాయకేన త 'ద్రశ్ఞానార్థ మేక చారిజీ వృత్త త మనుతిప్వేత్ , 

లై సబ్బయేత్ నతు సజేక్, స కవచ్చోవిచేపేత ఇతి సే పో క్రి 

(సజ్ఞయే దితి _ షష్ట సజ్జే_ (ప్రయోజకవ్యాపాశే శచ్,. నతుసజేత్ 

స్వయం సకాస్యాత్ ) 

10, (పేమణ మన్యమన స్క స్య రాజమొశే (ప్రాసాద స్థాయాః 6కు 68905 

చాడ చత కరతి భిపాంం తరలి తెరిఆ లర ళం లికి వరి నిశిత చితిని 6 ఉశాన ర అపర 

మణీయు = మృచ్చకటిలో 

(ప్రస్తావన (6) 

శ్లో ఆవ న్లిపూర్వాం ద్విజసార్భ వాహళో 

యువాదరి[దః కిల చారుద త్తీః 

గుణొనుర-కా గణిశాచఠ స్య 
అనాటి 

వస్త శోభన వసన్దసేనా 

తయోరిదం సత్చురతోత్స వాశ్రయం 

“ సత్పురతోత్పవాశ్రయం * అని అట్లు దానిని (ప్రధానముచేయుట చేతను, మొదటి 
యంకమందలి మధుకరికాపల్లవకాది చేటులతో వసంతసేన చారుదత్తు నఖినరిం 



వాత్స్యాయన నాగరక _వెశికాది వే 

చుట నట్లు చెస్పుటిచేతను. “నృత్తప్రయోగవిశదొ చరణౌకివన్తీ ? 1-87 ఇత్యాది 
చేతను, *....విటజన నఖఘట్టితేవ వీణా” 1-24. *తరుణజన సహాయ శ్చిన్తే క్ర 

తాం వేశవానః ఇత్యాది. 1- $1. “వాప్యాం .... జనం వేశ్యాపి సర్వంభజ ” 1-82. 

“గుణ; ఖలు అనురాగస్య కారణం; న బలాత్కారః * ఇత్యాది వనంతసేన భాషి 

తము లెల్లను, “రత్నం రత్నేన సబ్ల్దచ్చతే” మొదలగు విటభాషితము లెల్లను. రాజి 

వల్లభుండు. రాష్ట్రాయుండు వెంట(బడి తిరస్కం౦ంపంబడుటయు; చారుదత్త వసంతసే 

సమాగమము సర్వమును, వెన్నెలలో తానే తోడుగా చారుదళ్తుండు వనంద సేనను 

ఇంట వదలి మరలుటయు. రెండవ యంకమున వసంతవిరాళి వృత్తము సర్వమును, 
నాలవ యంకము సర్వమును. ఐదవ యంకపు దుర్షినాభి సరణసత్సురతోత్సవాది 
సర్వమును. ఆజివ యంకమున చీకటితో తోంటకు పోయిన చారుదత్తునిం గలసికొను 

టకు అతని యేర్పాటు మేరకు వసంతసేన తగినట్లు సొగసు చేసికొని బయలు 

దేరుటయు . ఈ సర్వమును వాత్స్యాయన శాస్త్ర వై శికాదికి అద్భుతోదాహరణము; 

అత్యంతము హృదయంగమము. 1౫% లో వేశ్యామాత భాషితములును వృత్తమునుః 
వసంతసేనం గూర్చిన చారుదత్తు మాటలును ౫ లో అతని వసంతం గూర్చిన 

యేడ్చును అన్తే, చజియు V న సాటోపకూట కపటానృత _ ఇత్యాది శ్లోకమును. 
V1 లోహా వనన్త్నసేనే, దాక్షీణ్యోదకవాహినీ * ఇత్యాది శ్లోకమును వేశ్యా వృత్త 

రహస్యములతో నిండియున్న వి, మర్చి నాథుండో జయమంగచ(డో వ్యాఖ్యానింప( 

దగినవి, మణీ మంచి వాఖ్యం బడసినవి కావు. 

ఈ నాటకమున కవి చెప్పిన వైశిక వృత్తము, శర్విలకు(డు మదనికను 

దొరసానికి నిష్క9య ధనమిచ్చి. విడిపించి, వధూకరింపించుకొనుటయు, అది 

లోకాన చెల్లుబడి యగుటయు, ఆపే వసంతసేన చారుదత్త యోగమున కులపాలికా 

త్వముం “గోరుటయు, కొత్తరాజు దానినే, వధూత్వమును అవగుంఠనమును 

ఒసంగుటయు, వారి యనురాగము సామాన్య వెళిక మార్గమునం (ద్రవ ర్తిల్ల కుండు 

టయు, తద్యధూత్యపర్యవసాయిగా నడచుటయు శ్మూదకుని (ప్రతిభా కల్పన, ఒక 

వేళ ఇదియొకపాటి యెందేని జరిగిన దాని యనుకరణమగునా ౪ కాదని తోను. 

సర్వము కవి కల్పనయ యగును, ఒక్కింత భాసుని సూచనలుండు నేమో. 

వేశ్యామాత _వైళికమున ఇంటి పెద్ద, చేట చేటికలు బానిసలు 'స్వేచ్చాపొరులు 
కారు, కూతులును నాయికలు అమ్మకు సరాధీనలు 11-42, మాత్రావినా నకిజ్బిత్ 
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చేష్టేత. కన్నెటీకము ఓలి = సర్వమును అమ్మ నిశ్చయించును, కైకొనును. ఇందు 

_రాష్ట్రియండు పదివేల వరహాల నగను ఇచ్చి అమ్మద్వారా వసంతను ఒప్పింప(గోరి 

నాడు, వసంత ఒప్పుకొనలేదు. తాను చారుదత్తునే కూడుదు నన్నది. మదనికకు 

అభుజిష్యతను ధనము గొని ఇచ్చినది, వైశికమున నాయిక ఇల్లువీడి ఇ(క తాను 

నాయకుని ఇల్లాలుగ నుండ(గోరునేని తల్లికి అతండు ధనమీయవలయును. కాదా 

రాజునకు తెలిపియేని నిష్క9యము ఒస(గి విడుపు పొంది వేలు ఊరికిం బోవచ్చునని 

వాత్స్యాయనుడు 11-19, .... తేన సహ దేశమోక్షం రోచయేత్ రాజని నిష్క 
యంద. అమ్మ ఒప్పుకొనకున్నను రాజు నుత్తరువు లేకున్నను అమ్మ బలవంతముగా 

పిలిపింప వచ్చును. 

౪. పాతల శీలాదికము 

ఇట్లు సామాన్య జనులకును ఇంపు. గూర్ప రచించిన యీ నాటకమున దానికి 
తగిన ప్లై యున్న పాత్రల శీలాదికముం బరిశీలింపందగును. 

1. చారుదత్తుండు.___.కథానాయకుండు చారుదత్తుడు, సదాచారపరు(డై వేళ 
తప్పక నిత్య సంధ్యా మాతృబలులు నిర్వర్తించు బ్రాహ్మణ యువ, జూార్థవృద్ధు(డు 

“సిద్ధీకృత దేవకార్యుని” అనును. వృత్తిచే సార్ధవాహుండు. మై(శ్రేయు(డు, వసంత సేన 

యెనిమిది లోగిళ్ళే బంగళాను దాని సంపదను చూచి కుబేరభవనమనుకొని అంత 
నంపదకు మూలము ఓడలవ్యాపారమా “కిం యుష్మాకం యానపాత్రాణి వహన్తి - 
మేకు ఓడ లున్నవా, సబురులు పోవునా*” యని యడుగుటం జూడ చారుద త్తునికి 

తాత తండ్రులనాటి నుండి  సాగరద త్తు డను ేరునకుం దగినట్లున్న ఓడ వ్యాపార 

పరిచయము కలిగినవా(డని = చారుదత్తుని యతిమా(త్ర పుసంపదకు అట్టి కారణ 

ముండెనా అని ఇంచుక ఊహకు అందును, దాననే ఓడ మునింగియొ తప్పియొ 

ఆకస్మిక దార్మిద్యము కలుగును; "షేక్స్పియరు వెన్నిసు మర్చంటుకుం బోలె. మతే 

నాటకమున ఆకౌరణముం దడవలేదు. అంత ధనదసంపద నుండి ఎంతయు పేద 

వడిన ప్రస్తావమే కలదు. పుట్టు దయార్షరి హృదయతచేతను లెక్కలేని యీవుల 
చేతను చాల దీనదశకు వచ్చినవాడు. మణీ యతనికి ధనములేదనుచింత ఇంచు 

కయు లేదు. సంపద బండి కంటియాకు. మిత్రులకు ఇచ్చినాండు పేదల పేదజికమును 

మాన్సినా(డు, ఎవండు ఏ మంచిపని చేసినను తగినట్లు సత్క-రించినా(డు. నగరాన 

'దేవళాలు సత్రాలు తటాకములు తోటలు అన్నింటిని సమ కూర్చి యలంకరించినా(డు, ఇట్టి 



పాతల నీలాదికము లలి 

ఘనకార్య ధౌరంధర్యముచే పేదవడినందుకు అతనికి దుఃఖము ఇంచుకయు లేదు. 

మజీ అట్టిపనులం జేయలేకయు ఆట్లు ఈవులు ఈయలేకయు పోయితినే అనునది 

అతనికి దుఃఖము. అతిథులు ఇప్పుడు తన యింటికిరారే మిత్రులు తనతో పలుకశే అని 
యతని దుఃఖము. కర్ణపూరకుండు మదపుపేనుంగువలన నొక (శ్రమణకుం గాచిన 
పరాక్రమముం గన్నపుడు వానిని సత్క_రింప (డే తడవుకొని ఒక ఉంగర మైనను 

లేకపోయెనే యని మిన్ను చూచి అంగలార్చినాండు. ఈ పెద్దబంగళాలో సులువుగా 

ధనము దొరుకునని ఇంటికి దొంగ కన్నము చేయ(గా వాని కష్టమునకు ఇక్కడ 

ఏమియు దొరకక వాండు వట్టిచేతులతో ఏమనుకొని పోయెనో" అని వందురును, 
ఆర్హ వశాలి యతండు తనచే నుప పకృతులు ఇప్పుడు కృతఘ్ను తై తన్ను సరకు చేయే 

అని దుఃఖించును. మైత్రేయ రదనికలు సయితము, యఖాపూర్వానుసరణము కలిగి 
యున్నను, మున్నువోలె తన్ను లక్ష్య పెట్టుట లేదని (బ్రమయును. మటీ ఇట్లుకదా 

అతని సరోక్షమున అతని చేటుండును మెచ్చుకొనును. 

6 సుజనః ఖలు భృ త్యానుకమ్పక 9 స్వామా 

నిర్ధన నకో2_పి శోభ లే,...... 9. అని, 

అది యింట రదసికాదులకునుం జెల్లును. 

మై(తేయుండేమో పగలు ఎక్కడ తిరిగినను సర్వకాలమిత్రముగా సం దెవేళకు 
తన యింటికి తన కడకే వచ్చుచున్నాండు, ఇంటున్నాండు. వర్ణమానక రదనికాది 
పరిజనులు తన్ను వీడక కొలుచుచునే యున్నారు. ధూత పాతివ్రత్యము కలిగి 
అనుకూలముగా ఉన్నది. సంవాహకు(డు సేవ మానుకొని పోయినను ఎంతయు 

తొంటి గౌరవ కృతజ్ఞతలు కలిగియే యున్నాండు. 

చారుదత్తుండు దారిద్య మహిమను ఇట్లుగడించును. దార్మిద్యమున సిగ్గు, 
విగ్గున శేజోభ్రంశము, దాన పరిభవము, పరిభవమున విసుకు, దాన దుఃఖము, 
దుఃఖపుదెబ్బకు బుద్ధి కోలుపోవుట, దాన నాశనము గనుట = అని యతని యేడ్సు 

గొలుసువరున. నాటకాన ఆతని యనుభవము లన్నియు, కడకు వసంతసేనం 
జంపెనన్న ఫిర్యాదు బనాయింపు సయితము, నిజదారిద్య్య (ప్రభవములే అని తలంచును. 
సంపద నిలుకడలేనిదని అతడు లెస్సగా ఎటు(గును, కాని దాన స్వార్ధపరమును 

కృతఘ్నమును ఐ లోకము తన్ను చులకన. చేయునే అని చేయకున్నను భ్రమగొనుచు 
అందులకు చింతిల్లును. సంపద తఆింగినందులకు కాదు, ఈవికి శక్తి వితింగి 

MR— E 
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నందులకు అతండు పొగులుట. మదన (త్రయోదశి పండుగుకు కామదేవుని గుడ 

యుత్సవమునకుపోయి అట వసంతసేనం గాంచినా(డు. ఎందులకో తన్ను శరణు 

జొచ్చినదానిం గాచినాండు. దాని సౌందర్య విలాస వి! (భ్రమములకు కన్నులు తనిసినవి* 

మనసున రాగము ఇగురొత్తినది. మరి ఆపె దరిదుని తన్ను సరకుసేయునా అని 

జంకి మరల తాను దానిని "ఎవరితోను అనుకొననే లేదు. మణి వసంతసేనయే ఏకి. 

కొందెలం దప్పించుకొని తన గడప (త్రొక్కి వచ్చినప్పుడును తనకు ఆ జంకు నమూన 

లేదు. “న్వగా(శ్రే ష్వేవ సీదతి” 1-55. అని రాగమును చిత్తాన అడంచుకొన్నాండు. .... 

ఉజ్జయిని నగరాన చారుదత్తుని కీర్తి (మోగుచునే యున్నది. మైశ్రేయు(డు 

పురస్థావనవిహారారామదేవా లయత డాకకూపయూ పై: నగరీ అలజ్క తా” అనును. 

శకార “విటు(డు * అస్మద్విధానాం (ప్రణయైః కృశికృత 8? అనును. ఇంకను ఆత(డు 

పలికిన పొగడికను వినందగును. (1-45) 

“ దీనానాం కల్పవృక్ష! స్వగుణఫలనతేః సజ్జనానాం కుటుమ్బో, 

ఆదర్శః శిక్నీకానాం, సుచరితనిక షః, శ్రీల వేలా సముదః 

సక్క_రా నావమచ్చా పురుషగుణనిధి రృషీణోదార సత్త్వో 
జల్ అ ఆ జల్ల అటో చీ ఇ 

ప్యాకః క్లాఘ్యః స జీవ త్యధిక గుణత యా చోచ్చ్వ్వసన్నీవ చాస్య 

వసంతసేన తనయింటికి చ చారుద త్తు మానిసిగా వచ్చిన మైత్రేయుని ఇట్లు 

గదా చారుదత్త కుశలవార్శ అడిగినది = * “తపీదాసీం 

గుణ (పవాలం వినయ (పకాఖం 

విశ్రమ్మ మూలం మహానీయపుస్పుమ్ 

తం సాధు వృక్షం స్యగుణాః ఫలాఢ్యం 

అ 953 ఎక సుహృద్వివాజ్డాః సుఖ మౌాళయన్ని + (IV - 82) 

ఇదెల్ల వసంత సేన వినుకలియే. అట్టిది ఊరిలో చారుదత్తు (ప్రసిద్ధి. ఆ పలుకును 

మైశ్రేయం డెంతయు 'మెచ్చుకొన్నాండు = *సుస్టు ఉపలక్షితమ్ * అని. 

చారుద క్తుండు దొంగనని తసపై పిర్యాదు చేయండా యని శర్విలకు(డు 

ఆన౭యగా మదనిక “న చన్ద్ర దాతపో భవతి.” అనును. రఠాణాదారు చందనకుని 

మనమున చారుదత్తుండు ఎంత గొప్పవాండుగా నాటుకొని యున్నా(డు ! షాకి - 14 



పాతల వీలాదికము 

“క సం గుణారవినం శీఅమృ గాజ్కు_ 0 జనో న జూగాతి 
—-2 ద 
ఆపన్న దూఖమో కుం చతుఃసాగరసారం రత్నమ్ * 

ద్వా వేవ పూజనీయా వివా నగర్య్యాం తిలకభూతె చ 

ఆర్యా వసన్న సేనా ధర్మనిధి శ్చారుద తృళ్చ ” 

ఆర్యకుండును చారుద తుడు అభ్యుపపన్న వత్సలుండు అనును. తొను ఆతని 

బండి దొరక(గా ఆతని పేరుచేతను గుణాల ప్రసిద్ధిచేతను శప్పించుకొనం గలిగితిని 

అని ఎంతయు అతసికి కృతజ్ఞుండగును. అధికరణికు(డును ఫిర్యాదు విషయమున 

తాను నిసష్పక్షపాత మవలంవింపవలయునని ఎంత యెజీంగి నమ్మినవా( డైసను 

చారుద త్తుని గుణాలకును కీర్తికిని అటు వంగక యుండలే( డాయెను. *ఆర్య చారు 

దత్తః కథ మకార్యం కరిష్యతి ౪” అనును. ఇంకను ఎంతయో ఆతని ఘనతం 

బొగడును. 2-22 “కృత్వా. సముద ముదకోచ్చ్చయ మాత్రశేషం” ఇత్యాది, 

ఆతనికై శకారుని “మూర్భ, వేదార్థాజా (ప్రాకృత స్త్వం * ఇత్యాదిగా దూషించును. 

ఈ మహనీయ కోమల దేహోననా కిశలం గొట్టుట ! = అనుకొనును. చండాలురును, 

(Xx-14) 

“ ఏపు గుణరత్న నిధిః సజ్జన దుఃఖానా ము త్తరణ సేతుః 

అనువర్లం మణ్జనక మపనీయ తే 2.ద్యనగరీతః ౫ 

ఆని వధ్యకు కొనిపోవుచును పొగడుదురు. 

చారుదత్తునిం గూర్చిన యీ పొగడ్త, మిత్రులు, తటస్టులు సయితము 
చేసినది, వట్టివారి కవనముగాదు, సత్యమైన దాఖలాలపై నెలకొన్నట్టిది ఈ 
"పేదజికపు దినాలలో కూడ అతండు తన యేపాటి మెచ్చుగన్న యెవనింగూడ. 

దా సత్క_రింపక పోనీ(డు. కర్ణపూరకునికి ప్రావారకదానము, కుంభీలకునికి ఉత్త 

రీయ దానము చేనినాండు. మై,కేయు(డు ఎంత వలదన్నను చతుః సముదసారమైన 

రత్నావళిని వసంతసేన తనయం దుంచిన మహా విశ్వాసమునకు ఇది వెలయగునని 
పంపిన యుదారుండును మనస్వియు, ఈ యా”దార్య కృత్యములన్నియు ఒకయెత్తు 

ఆర్యకునికి అభయమిచ్చి సంకెల యూడ్చి తన బండిలో క్షేమముగా సాగనంపి, ఆది 
మనుజపతికి మహావ్యశీకమగునని యెటింగియు, దాన తసకేమి కానున్నను కానిమ్మని 
తెగించిఆధికర ణమునను పిర్యాదువిచారణ గందరగోళమున దానిని బయట పెట్టక కాంచి 
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తన ప్రాణమునకు తెగించుట ఒకయెత్తు. వసంతసేన ఇతని వలచి ఆతనిచే గొంతు 

పిసికించుకొనుటయు. ధూత తా దూంకుటకు నిప్పుమంటలు లేపుటయు, రదనికయు 

మై(శేయు(డును _ సహగమనము గాదు ౬ పురోగమనముగా ప్రాణము వదలం బూను 

కొనుటయు, స్థావరక చేటుండు మింటి యెత్తు మిద్దెనుండి ప్రాణమును ఒడ్డి చారు 
దత్తుంగావ మంటిమీ(దికి దూంకుటయు  చండాలురును “ఆర్య చారుదత్త, రాజ 

నియోగః ఖలు అపరాధ్యతి. న ఖలు వయం చణ్లాలాః ' అని తమ కూరిమిని అసహో 

యతనుం గూడ చెప్పుటయు, నగరజనమంతయు చారుదళ్తునికై జాలిపడుచు 

మొగాలుకప్పుకొనువారుగా కన్నీరువర్షించువారుగా ఆతనివెంట వనీథిలో మూంగుటయు 

ఇదెల్ల జనము చారుదత్తుని యౌదార్యమునకును కీర్తికిని చేసిన పూజయే* చారు 

దత్తుడు తన దారిద్యమున తన్నెవరును లక్ష్యపెట్టరని వందురుట అతని మనో 
బలహీనతయు అప్పటి యతని జంకును ఒకవివమగు అనుదార స్వభావమును దానిచే 

కొంతను కొండంతం జేయుటయు నగును, 

చారుదత్తుని శీలమున ఎన్నందగినది. మజీయొకటి, యతని యాత్మశీలకుల 

కీ రులందలి యసాధారణాభిమానము. దానిచేత నాతని నడువడితెఅంగు చక్క (గా 
జాజుల 

నల్ బోధపడును. అతని యభిమానము సాధువే న్యాయ్యమే యనం దగును, మఖశత 

సరిపూత మైన వంశమున పుట్టినా(డు, అతని పూర్వులు పుణ్యాత్ములని ప్రసిద్ధి ) ఏ 

కళంకమును గలవారు కొరు. తానును అట్టివాండే, ఏమచ్చయు కలవా(డు కాండు. 

ఎట్టి యాపద వచ్చినను శీలభంశము ఓర్వండు. చెప్పును గదా, 

“ నఫీతో మరణాదన్ని శేవలం దూపషితం యళః 

| శ 9 అం, న్న జ్ 3 విళుద్ధస్య పీ మే మృత్యుః పుత్రజన్మసమో భవేత్ 

“ఏకే మాం దపహాతి జనాపవాదవహ్నిః 

వకృవ్యం యదిహ మయా హతా 'ప్రియేతి. ” వం ధ 

సతివతయైన ధూత మ్మ నగనుః భార్యసాయముననా నాఘరానా కాపాడుకొనుట 

అని తాను కొన నొల్లండు గదా . అతని యీ మర్జీకి ఆమె మాటయే రుజువు. * ఆతి 

శౌణీరతయా ఆర్యపుత్రః న (గ్రహీష్యతి. ” ఎంతయు మనస్వి యనుట. వసంత 

సేనయు అందులకే సువర్ణభాండమును న్యాసము చేసినది అతని యాత్మగౌరవ 
వినోదమునకు రత్నావళిని నిరభ్యంతరముగా( గొన్నది. ఎంత మనస్విరా యీయన 

యని యనుకొన్నది. అభిసరించినది. అక్కడ సువర్ణభాండ రత్నహారములం గూర్చి 



గుసగుసలు. ‘కిమిదం కథ్యతే * కిం వయం బాహ్యాః * ఏమిటి మీ రనుకొన్నది * 

నేను వినంగూడదా క” అని తానును విని యెజుంగును._ వానిచ్చే అన్ని మలికిత ములు 

తీటుటి _ సన్నిధి వియోగదుర్శరత, వసంత సేన, | పగల తా తాను తొలుత చేయి 

చాపి క వుంగిలించుకొన(గా చారుదత్తుండు తానుం జాంపి కౌంగిల్ని బిగించుకొని 

లో(గిటికి నడిపించినాండు, అక్కడి రహఃసంగన్దుము పోనిండు, అందును 

ఆధరపాన చుంబనాది బాహ్య చేష్టలును అంతః క్రియలును ఈతట్టును, , అటు 

వసంతసేన తట్టును వెడ నవ్వులపాటియే. కాని సర్హససల్లాసములు, ఈ గబ్బితసము 

నకు దూర మైనవి, అంతగా లేవు, చూ. ౫ - 12 మ్ 

ఈ శని విమల మయూఖ కుభదన్ని 

సురుచిర వి,దుమ సని రోపి ను U సు ఎభథ సా 

తఐ_వదన భవామృతం నిపీయ 

కథ మవళశో వ్యాయక్టో విషం పిచామి*€” 

చూ. T1- వసంతసేనా _ సుమ ' న నిధ్యాతో రాత్రౌ, త దద్య (ప్రత్యక్షం 
మే ఫ్ర ST 

పేకీష్యే, 9 “ లా ॥ 

కెల్లవాజంగా. నిదుర తాను ముందులేచి, “వనంతసేనకుం జెప్పక దానిం 
గలుపకొని పోక; తాను ముందు. ప్రవ్పక్రరండమునకు, వసంత సేనను బండిలో 
పిలుచుకొని రమ్మని వర్గమానకునికి రాత్రియే చెప్పినవాండు; వేశువను మరల 
మై(త్రేయు ముఖమున చెప్పి పోవుటయు ఈ రసికుని కొండీర్య విధానమే - అనురాగ 

ముసను ఆ పుట్టుగబ్బిత నము మానమి, రు 

అధికరణమున _ ఫిర్యాదువిచారణనమయమునను ఈయత్యంతమనస్వితయు 
గబ్బి తనమునే ప్రకట మగును, తనపై మోప(బడిన నేరమునకు జవాబుగా రెండు 

మాటలు చెప్పినాడు చారుదత్తుండు. దుష్టు(డు 'మతళ్ఫరి రాగొంధుండు ఘాతకుండు 

పుట్టు అబద్ధాలకోరు. ఈ శకారు.ండు _ 'నీనిమాట గహించుటయా, అరయక 

పోపటయాళి ౬-౩౫) నేను తీగనైనను పూలుగిల్లను వంపనోడుదునే. అట్టి 
నేను (ఏడ్చించి తీగంటోడిని కొప్పు పట్టి చంపుదునా * (౧-28) అని. గొప్ప (బ్రాహ్మ 

ణుండు వంశపుమడిని * మఖశతపరిపూతం * అన్నవా(డు, తాను వసంతసేన తన 

మిత్రమని సూటిగా .ఒప్పుకొన(డు. అది తన యౌవనపు టపరాధ మనును. వసంత 

సేన యింటికిపోయినదో ఎక్కడికి పోయినదో తాను సరిగా ఎజు(గడు పోనీ. 



కిరి మృచ్చక టికమ.._ఉపోరాతము 

సువర్ణభాండము ఏడ్చిన రోహాసేనుని మృచ్చకటిక కె తనయిల్లు సేరినదన్నమాటనుం 
జెప్పండే. దాన తన దార్మిద్యము పరామృష్టమగును, క్రీ రి కొజంబడునను గర్వాననే. 

చెప్పియున్న ఫిర్యాదుకైన ఒక సాక్ష్యము దిద్దువడి ఒకపాటి తేలిపోయి యుండును. 

మజీ ప్రవహణ విపర్యాసముః అందు ఆర్యకుండు తనబండి యెక్కు_ట = ఇది యతని 
నోటిని గట్టిగా మూసివేసినది. దాన ఆర్యకునికిని తనకునుంగూడ పితూరి యన్వితులని 
తప్పక చావు మూడును, తా నేమైన కానీ. శరణాగతుండు ఆర్యకుండు అరక్షీతు( 

డగును. మణి యా శౌండీరుండు శరణాగతునికై తన ప్రాణమును తృణీకరింప 
వెనుదీయునా ? చారుదత్తుని నిజమైన దుఃఖకారణము అ 

“ఏహా చ వ్యథ యతి ఫఘూోప,₹కా మనో యే” 

“స్త్రీ రత్నం చ విశేషేణ కేషమేపో 2_భిధాస్యతి (_ వ్యాపాదితా) 

“ఏకో మాం దవాతి జనాపవాదవహ్నీ _ 

ర్వకృవ్యం య దిహ మయా వాతా పియేతి, a 

చారుద త్తుని యీ యౌదార్యాది విశేషమువలని తేజస్సు ఊరక వినంబడుట మాత్రమే 
యైనను, అబ్బ !“యెంతగొప్పది! “ఎంతటి వాండొ!* యని మిజుమిట్లు గొల్పున! 
దగును. మటి కొన్ని యెట్టయెదుటం జూచినవారి వర్ణనంబట్లి మనకు అందుబాటులో 

నిది ఆకళింపులోనిది యగుచున్నది. ఆతనింగన్న యార్యకుండనును _ “న శేవలం 
(కుతిరమణియో, దృష్టి రమణీయో౬పి, "అని. అధికరణీకు డనును _ 

“ఘోణోన్నతం ముఖ మ పాజ్ఞు విశాల నేత్రం 

నెక్ ద్ధి భజన మశారణ దూషపణాొ నామ్, 

న వ్యీాకృతిః సు సద్భృళం విజహాోతి వృత్సేమ్. ” 

అని. బోగమువృద్ద అందపు టంచన నిపుణ యనును _ 

“ఆయం స చారుద తే; ! సునికీ పం ఖలు దారకయా యావనమ్” . 
ఆకే 

అని. చండాలురును ._ 

“ఆసువరం మణనక మపనీయ తే 2_ద్య నగరీతః? 
a) er 

అని. కావుననే వసంత సేన చూచిన మాత్రకు తానై వలచి అంత నేర్పుతో ఆతనిని 
తనవంకకు తిప్పుకొన్నది. 



పాతల నీలాదిక ము §9 

ఈ మహనీయుని గబ్బితన మట్లున్నందున నే, తన కులాంగనమీ(ది గొరవమును 

ప్రాణేశ్వరి యైన యనురాగమును అతిప్రగాఢములే, మణి అంతగా వాగారంభముం 

బొరయవు. తన కుమారు(డైన రోహసేనుని ఎప్పుడు దింపక ఎత్తుకొని ఒడిలో 

నుంచుకొని వినోదించును. అతి వాత్సల్యము. మతే అంతగా మాటలాడ డు, 

ముద్దులు “సీక(డు'; లాలన చేష్టలు చేయడు. మజీ యతనిమీ(ది మరులు ఇంతంత 

కాదు, వసంత సేనను కామదేవాయత నోద్యానమున చూచినాండు. కన్నులును చిత్త 

మును ఆ యందమున మునింగినవి, “యయా మే జనితః కామః” అనును, మణీ 

ఆమాటను ఎవరి చెవిం బడను, మై్రేయుని చెవిం బడనైనను ఒకమాజు తల 
పోయ(డు గదా. దుష్యంత వత్స రాజాది తక్కిన నాయకులు ఎంతెంత యాత్మ గతము 

గాను మిత్ర శుతముగాను చెప్పుదురు. 

“కామం (పియా న సులభా, మనస్తు తద్భావ దర్శనాళ్వాసి ” ఇత్యాది యెన్ని 

రనవ దు కులు! 

చారుద త్తుండు మణి వసంతను వెదకుకొనుచు తాను పోడు. వసంతయే తన 
యింటికి వచ్చును, మిద్దెయెక్కి అతడు వీథిం బోవుటం జూచును, పుష్పకరండకము 

నుండి మరలిన తర్వాత వసంతసేన పోంబడి కనుగొని ఆబండిలో ఇంటికిపోయిన 

దనుకొని తనకు(గల పునర్షర్శనమున కైన యుత్క_ంఠకు సూచనగా ఆ మజుసటి 

యుదయమే ఆ తన శౌండీర్యమునే (ప్రకటించుచు సువర్ణభాండమును (రత్నమాలతోడం 

-గూడిన దానిని) ఆపెకు ఇమ్మని, మ్మైక్రేయుం బంపును ఇంతలో అధికరణమునకు 
పిలుపుకు పోవును. అక్కడ పిడుగుపాటువంటి మాట వినును, “వసంతసేన గొంతు 

పిసుకంబడి చచ్చినది* అని. ఆనేరమునకు తనమీందకే పిర్యాదు బినాయింపు ఉండసీ . 
మట్ ఆత్మగతముగా నైనను “ఆట్లు ఎసప్పెనదోగదా, ఎంత దిగులుపడినదో ఎంత 
బాధపడినదో ఎంత ఏడ్చినదో అని ఒక్క కరుణో క్రి యనుకొన(డు గదా 

“(తాక హాయన వరజవిలోల దా షే. 
యి ౧ లబ 

అలాని జు క్తి [కవ స రజ్జలతి కా నియతం విలుప్తా 

“నష్టం సీ "తేసి నామాపి + 4. ర్యా చం 

అనువానిం బోనివి. 
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 ఇట్టిది యతని గబ్బితనము. వసంతసేన కై ఏడువవలయును. ఆర్యకుని కోసము 
ఎంశేని జాగ్రత పూనవలయును, తాను హత్యలో ముద్దాయి ' ఐ యున్నాండు. అదియు 

ననంతసేన విషయముగానే.' ఎన్నియేని భయంకరపు టవశకునము లై యున్నవి. 
పర్యాదు బనాయింపున శశారుని నా(టి బెదరింపు స్మృతికి వచ్చియుండును. అతని 

చిత్తము అపుడు భావముల 'పెనుకూడలియై, తా నేముయు పలుకకే మానరాని యే 

యొక్క 'మాటయో పలుకుచు అధికరణమున'" చారుద క్తుఃడు ఎంతేని అలవిపడని 
మెలంకువ 'వహింపవలయును ; కూడలిలో భావములు అహానుహమికతో పొంగుచు 
ఉడుకుచు ఉన్నవి. పైన మరణదండనయు పడినది! అంత గబ్బితనము మనోబల 

మును గలవా డెనందుననే చారుదత్తుండు ఆపాటి నిలిదినాఃడు, మజేవంణడైనను 
నిలువున (ప్రాణముపోయి వ్రాలియండును. ఐనను ఈ లో(తు పాంతుగా ఇమిడిన 
భావము లన్నియు ఆతని చావుసమయాన ఎంతయు వెరికి పొంగును. 

ఇంతటి గాంభీర్యగుణోన్నతులతో చారుదత్తునియందు ఇవియు పరికింప+ 
దగును. ..అత(డు మంచి గృహస్థాచారసంపన్నుండు. వేళకు సంధ్యావందన జప 
ములు చేయవాండు, ఆ తొలి యభిసరణమునా(డు సాయంనంధ్య చేసియమైనవాండు 
జపమునకు కూరుచుండి చాలసేపు సమాధిలో నుండును, దొంగతనము పోయిన 

ర్యొత్రి వేగు జాముననే * అహమపి కృతశౌచః సంధ్యాం ఉపాస్యే” అని యతని 
(ప్రాతః సంధ్యావందనము నిర్తేశింప(బడినది, గృహస్థుండు నిత్యకర్మ లను మానరా దను 
తన యధ్యవసాయముం చెప్పును. ఇత(డు నిత ్ యదేవకార్య తత్చరు(6 డని ఇతని 
మిత్రము జూర్జ వృద్ధు( డెబు(గును. * సిద్ధీకృత దేవకార్యస్య ” అనును. (మడిపనికి 

వాసన యంగవ స్త్రము కూడదా *, గృహ దేవతలకు బలియిడకం దప్ప (డు. చెప్పును = 

“తపసా మనసా వాగ్భిః వూజి తొ బలిక ర్మభిః 

తుష్య ని శమినాం నిత్యం దేవతాః, కిం విచారితెః? ి 

మణీయు ఆతనికి గాన చిత్రలేఖనాది కళలందు మంచి ప్రవేశము అభిరుచి కలదు. 
కన్నము వేసి చొచ్చిన దొంగకు మజేమియు అగపడకున్నను అగపడిన వాద్యాదిచేత 
అత(డు ఇదేమి నాట్యాచార్యుని యిల్లా యని అనుకొనును. చారుద తృునియింట పాట 
కచ్చేరీలో ఆటకచ్చేరీలో జరుగు చుండెడివా ? ఏల * అట్లు జరిగిన దానివారు తమ 
సాధనములం దామె తెచ్చుకొందురు. తమ సౌంతములను మానలేరు. చారుద త్తుండే 
వానిని వాయింపను నేర్చినాం డెమో, రేభిలుని. వీణపాటవిని ఆట్లు మెమఅచినా(డు ! 
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దాని మెచ్చుకోలున తన సంగీత జ్ఞానమును, మర్మములు సయిత 'మెణుంగుటను 

ఆవిష్కరించినాండు. అది వట్టి ($పర్వేత్తి పశుర్వేత్తి గానరసం” అను మొత్తపు 

సుఖానుభవ మాత్రము గాదు. పాటలో (ప్రత్యవయనము యొక్కయు మేలిమిని 

సయితము మెచ్చనేర్చును. “తం తస్య స్వరసజ్క_ మం మృదుగిరః క్లిష్టం చ 

త స్త్రీ)న్వనం ? = ఇత్యాది 11-5. అట్టి రసికుడు. కావుననే అట్టి యింటిదే ఐన 

రసికురాలు వసంతసేన తన గు్టెటి(గిన విటుని మెప్పును 

“ఇయం ర్వ (ప్రవే శేన కలానాం చోపశిమ యా 

వష్యునా పణ్లిత కే పన స్వర నె పుణ్య మా(కితా క 

అని పొందినట్టిది, రసికురాలు ఆతనిని స్వయముగా వలచినది. 

తన గృహస్థ నిత్యధర్మాచరణము తన చిత్తమందలి దీనజనావన (వ్రతము, 

సాధ్వార్యకుని రక్షణము, దేవాయతన విహార వాపీ తటాక నిర్మాణాది ధ్యరె్మెక 

నిరతి మొదలైనది చిత్తమునకుం గలిగించిన సంస్కారముచేత నే ఏతత్సర్వ (ప్రభవ 
మైన జన్మాంతర వాననచేతనే “ ధర్మోరక్షతి రక్షితః” అను నూక్తిబడి “ప్రభవతి యది 

ధర్మో దూషితస్యాపి మేఒద్య* అని అవసానమున చిత్తాన నాధర్మమును శరణుగొను 
తలంపు మొలకెత్తినది. “విద్యేవ సముపాగతా ” అను తలంపును మెజసినది. చావు 

తప్పి బ్రదికి ఎంతయు తేజరిల్లినాండు. (ప్రవరుడు అగ్నిం దలంచుకొనడా ! 

వసంత సేన...వసంత సేన యొక యసామాన్యమైన లే జవరాలు. తన యిల్లు 

ఇంద్రభవనము. ఎనిమిది లోగిళుల యది సర్వకళలయు మేలి వస్తువులయు నిధానము. 
ఎడ్లు అవులు గొ జైలు గేదెలు గుజ్రైలు ఏనుంగులు పక్షులు అన్ని ఉన్నవి. సంపద 

కుబేరుని చీరికిం గొననిది, తా (గా కావలయునన్న ఉజ్జయినినే కొనివేయ(గలదు. మటి 

ఎంతయు పుట్టు వినీతి శీలొదార్యములచే విరాజిల్లునది. దేవతా భక్షయు. (ప్రతిదినము = 
ఉదయముననే స్నానమాడి సొంతముగా దేవతార్చన చేయునది. ఇంటిలో ' సొంత 

ముగా కామునిగుడి యున్నది. దేవతార్చన (బ్రాహ్మణు. డున్నా(డు. చేటులు చేటి 

కలు విటులు సరీక్షిత భక్తులు తన నౌకరులును ఆశ్రితులును, . 

_ బోగమువాడం బుట్టియు అసాధారణ పవిత్రామోదము వెదజల్లు (క్రొత్తగా 

పూచినపూవు, తాను తన యౌవనమును గుణవదర్పణ,క్రై మీందు కట్టియుంచినది. మటి 
తాను బోగముదాని గుణాలు ఎంతలేనిదైనను కులాంగనకు సాటిరా(గలదైనను, 

గమ్ -- F 
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బోగముది యన్న పేరును పోంగొట్టుకొనం గలుగునా? తా నెంత యొల్లకున్నను ఏ బోగముదానిం గూర్చియుం బోలెనే విట శకారాదులు ఆపెం దణీయుదురు 3 ఆపెం 
గూర్చియు తలంతురు, చెప్పనుం జెప్పుదురు. 

“త రుణజన సహాయ శ్చిన్న స్టీలౌం వేశవాసో 
. విగణయ గణికా త్వం మౌర్చజాతా ల లేవ, 
వవానీ హి ధనహార్యం పణ్యభూతం శరీరం 
సమ ముపచర భజే సు పీయం బా పీయం చి . 1-81 

“వాప్యాం స్నాతి విచక్షణో ద్విజవరో, మూరి ో౭_పి వర్తాధమః 
0 ఎం 2 ee oe 1-32 

అందటు మునుగు ఉమ్మడి బావి, అందటు గిల్లు దారి ప్రక్కని తీగ, అందు 
ఎక్కు ఓడ. అమ్ముడు వస్తువు. దోగముది, అట్టి బోగముదిగా పుట్టి తనవృత్తి 
దైన యవమానమును తాను ఎట్టు తలంగును * 

ఐనను అప్పరసం బోని రూపముగల యీ యువతి ఆపెద్ద యుజ్జయినీ నగర 
మున బొదార్య సౌశీల్యాదికమునకు తనకు మంచిపేరు సంపాదించుకొన్నోది. చందన 
కుడు దానిని పూజనీయ అనును, ఆయూరి వెన్నెల యనును. ఊరి తిలకము 
అనును. శకారవిటు(డును తొలినాండు వేందులు గొని ఆతనికి తోడుగా ఆపె వెంట 
బఐడినవా(డె అనును. _ “నగర సౌభాగ్యము, నగరాధి దేవత, ” అని చారుదత్తుండు దేవతో 
పాసనయోగ్య అనును. 

' 

ఊరిలో ఆపె గడించిన యీ యసాధారణమెైన “పే ఎరు ప్రతిష్టలు : ఆమే యంతస్తు. 
నకు సామాన్యమైనవి కావు. ఆపె తీరు వట్టి సాం ప్రదాయికపు నాయికా లక్షణ నిర్వా 
హము కాదు. వసంతసేన కీర్తి వట్టి" 'దబ్బర కాదు, అది యాపె యసాధారణ రూప 
గుణములం బట్టి వచ్చినది చారుద త్తుండు అనుభవించి చెప్పును _ “శశి విమల 
మయూఖళుభ్రద ని ’ “సురుచిర విద్రుమసన్నిభాధరోష్షి * = అని. వసంతసేనం 
గౌగిలించుకొని యా యంది తాకు(డు అనుభవించుచు *స స్మరపీడితం మే సంస్పర్శ 
రోమాజ్బీత జాతరాగం .... గాత్రం” అని సొక్కును. ఆపె నడచుచో అడుగులను 
“నృత్య ప్రయోగ విశదముగా” వేయును. కదలాడు కమ్మల కాంతి అసె చెక్కిళ్ళపై 
'ఒరపి డాలు చిమ్మును. ఒడ్యాణపు( బేటల రతనాల నక్ష, తాల కొంతి మొల పావడం 
గమ్మును, ఆ. మేని యందము ఆ లీతమృగతరళాకులు, ఆ కొప్పునం బూల 
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సరిమళంపు గుబాళింపు ఆ యందెల రవళి . ఇదెల్ల ఏ తరుణుని యుల్ల మును ఊ(పదు * 

మజీ యీ విభ్రమ మంతయు ఆపెకు సహజము గాని తెచ్చుకోలు గాదు. వసంత సేన 

విటుడు ఎంతయు నిత్యానుభవ రసికుడు అనును 

ఆపద్మా శీ శేషా (పవారణ మనబ్దస్య లలితమ్ 

రి య కుల స్తృణాం శోకో మదన వర వృకుస్య కు నువముమ్ 

7-12 

ఇదెల్ల యందపు వర్ణనయే ! అంతకన్న 'శకారుని విటుండు వసంతే సేన చంపంబడిన 

దని విని దుఃఖ మూర్చితు( డై తెలివిపొంది ఆపే.కై యేడ్చిన యేడ్పు పరికింస( 

దగినది = VI1-88, వా(డు పరాయివా(డుగా ఆపెం దటీసి చక్క6గా ఎటీ(గినవా(డు ఎ 

“ దాతీణ్యోదక వాపొనీ విళీతా, యాతా స్వదేశం రతి, వా వో 

అంక్ఫత భూప కో కె క అఆభరణస్యాభరణం క్ట 

అన్నట్లు ఇక లోకాన మన్మథుని దుకాణమును సొగసు మేలుముల సరకుల గిడ్డంగియు 
కొటారును మూయ(బడినవి ఆనును. (వసంత షే సన సౌభాగ్యము బోగమువారిదానిం 

టోనిది వట్టి సారాకెపు గలిగించు బజాజుది కాదు. సీతా శకుంతలాది కులాంగనల 

దానికి సదృశమై పవిత్రమైనది. దేవతోపస్టాన యోగ్య కన్నుల మిజుమిట్లు గొల్పు 
సీమె లేపు ననురాగము (క్రమ పరిణామము పొంది హోర్టమగు కూరిమిం గలిగించును. 

చారుద త్రు(డు ఆనంగానే జనులచి తృమున అతని పక్కన్ వసంత సేనయు పొలయును. 

ఆపె యందము ఆపె నడువడిం దోయ మర్యాద సౌజన్యములు ఆభరణము లై 
ఆపెను ఎంతయు వెలిగించును. వేళ్యతమచ్చను హద్దులను ఆపె మేలి గుణముల 
పళపళ సుతరాం తుడిచివేసినది. నిష్కాపట్యార్దవములు తన జాతిస్వభావమును 

బొత్తిగా అడంచి వేసినవి. నిపుణుడు శకారవిటు(డు శకారుని తిరస్కరించుటను 

గుణమునకు వలతునని చారుదత్తుం దాన దజీయుటం జూచి అనుభవించి ఎజింగి 

.అనును _ * వేశ్యా మవేశ సదృళోపచారామ్ ” _ * బోగముదయ్యు: బోగమువీథికిని 

ఇంటికిని తగని స్నేహము అనురాగము చూపు మర్యాద గౌరవాచరణలు గల 
దానిని” అని. పుట్టవు వేశమందైనను ఆపె (ప్రకృతి వేశ్యవృత్తికి ఎంతయు 
విపరీత మైనది. ధనికులు తన వెంటణబడిన కిరాతునికి' కదళివలెను లేడివలెను జెదరి 
పజచును. శకారు దర్శనమునకే ఏవగించుకొనును. పదివేలవరహాల హారము నైనను 
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అతనిది కొనదు, తిరస్కరించును. తన యమ్మకు “ముతొకమాజు ఇట్టి బేరము 

పంపిన ఇ(క నీకు నే నుండను, (ప్రాణము వదలుదును” అని సందేశించును. ఇంత 
కన్న ఆపె స్వభావ పవిత్రతకు తార్కాణ వలయునా * 

వసంతసేన ఇంకను గంభీర భావములు గలది. రోహసేనుండు ఈమె మా 

యమ్మ కాదు, మాయమ్మకు సొమ్ము లున్నవా అని యనంగా ఆతని పసి యుత్తాన 

హృదయతకు, దాన తన మనసునకు తగిలిన ధూతమ్మ .దార్మిద్య వేషమునకు 

చారుదత్త కుటుంబమున ఒక్క రాత్రిలోనే తానుం జేరిపోయినట్లు నిండు ఆత్మీయత 

గొన్న వసంతసేన ఎంతయు జాలివడి ఇ(కను తత్ముటుంబగతయైన తనకు తగిన 

'వేష మిది యని నగలన్నియు ఊడ్చి, వానికే ఇచ్చి వాని పద్దు తీర్చి ఇదిగో నాయనా 

మీయమ్మ నైతి నని తన చిత్తమున ఆ తల్లితనమును భావించుకొని వానిం గౌంగి 
లించుకొనును, 

దేవుడిచ్చిన యీ సాధు బుద్దిచేతనే తూటి చూచినట్లు ఇతరుల యింగితము 

నెణింగి, తాను నమ్మిన, తన్ను నమ్మిన = మదనికయొక్క. పురుషానురాగము౦ గని 

పట్టి ఆ'పెకు బానిసతనము ఊడ్చి స్వేచ్చ నొసంగుటకు తా నెప్పుడును తయ్యారు. 

కాని అందులకు ఇంటి 'పెద్దయైన తన యమ్మను ఒప్పింసవలయును. ' తాను ఆపాటి 
తన యమ్మకు పరాధీన. అమ్మకు వెలడబ్బు కావలెను. తాను ఉదారురాలు దయగలది. 
చేటికలను నిర్బంధింపదు _ వేధింపదు, మణి వారు తన కెంతయుం గూర్తురు. మద 

నికా శర్విలకులకు రహస్య గోస్టులు అనుమతించును. తాను పొంచి యుండదు. ఆ 

దినమైనను వారి మాటలు తన్నుం గూర్చినవిగా తోంపంగా అట్లు వొంచి విన్నది. 

శర్విలకుండు దొంగిలిన సువర్ష ర్షభాండము తన చేతికి రాయగానే, దాని గుట్టు వేజై నను, 

అమ్మ తృష్పికి దానిని నిష్క9 యధనముం జేయుదునులే అని ఆనిమునమున మదనికను 

శర్విలవధువుం జేసి తన బండి యెక్కించి కులాంగనం బోలె పంపివేసినది. తనకు 

సొంతాన చారుదత్త వధువు కావలయునన్న కోరిక యున్నందున, ఆ మార్గాన 

మదనికగన్న యీ ఏజయమునకు తాను సుంతయు ఆసూయ చెందక, దానిని తన 

విజయముగా త లంచుకొన్నది. 

చారుదత్తుండు తన్ను తొలుత రదనిక యనుకొని * అభ్యంతరం ్రవిశ” 
అన్నందులకు * అభ్యంతరముం (బ్రవేశించునంత పుణ్యమా నాకు!” . అనుకొన్నది. 
చ్రారుదత్తుండును అనును లోపలికి పోవే అని నే నన్నను” దేవతం బోనిది తాను 
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కదలదాయె . “న చలతి భాగ్యకృతాం దశాం అవేక్ష్యు* అని. అతడు “(ప్రకాశ 

నారీ ధృత” మని సువర్ణభాండముం గూర్చియే “అలం చతుఃశాల మిమం (పవేశ్య 9 

(11-7) అని యనును గదా. కావున తనకు తన బోగంపు మచ్చమీంద అంత 

గిలియు దానిం దీర్చుకొన నంత యాస చిత్రాన మెరమెర లాడుచుండుటయు స్పష్టమే. 

కావుననే తన యౌవనమును మీందు (-ముడుపు) కట్టి తన కన్నెణీకమును 

చారుదత్తునికి అర్చించి ధన్య మైనది. “కామః ఖలు నామ ఏష భగవాకా; తదను 

గృహీతో మహోత్సవ స్త్వరుణజసస్య. ? అను చేటిమాటబడియు ఇదె తాను తొలి 

మాజు కౌముని కగ్గ మౌట అని సూచింప(బడినది. “సునికిప్తం దారికాయా యౌవ 

నమ్” అను వేశ్యామాత (పశంసయు. ఇందులకే సూచన, వసంత సేనకు కుల 

వధూత్య సంపాద నాభిలాషయు, ఇందులకే గమక మగును. నీ యభ్యంతర చతుః 

శాలం జొచ్చునంత పుణ్యమా నాకు? అను నిర్వేదో క్తియు “నేను అభ్యంతర 

చతుః శాలు జొచ్చితి నపే!” (71) అను చేటితోడి పరితోషోక్తియు దీనినే అను 

మానింస(జేయను. 

చారుదత్తుని మీది తన యనురాగము తన బోగము జాకికిని సీత్రికిని ఇనుము 

నకు పరుసవేదివలె సోకి తమాము కులాంగనతా సువర్ణ పరిణతిం గూర్చినది ! 

చారుద త్తుని పక్కన వసంత సేనయు వసంతసేన పక్కన చారుద త్తుండును ఒండొరు 

లను లోకాన తమ కలరూపున ప్రకాశింప జేసికొన్నారు. చందనకుని మాట 
“య ద్యార్య చారుదత్తం వసన సేనాం వా న జానాసి తదా గగనే జ్యోత్స్నా సహితం 

చన్ద్రమపి త్వంన జానాసి!” అనియు వాని పితూరి నాయకు(డు, విలాసిశేఖరు(డు 

శర్విలకుండును * జోత్సా్నాఢ్యం శశినమివ ? అనియు _ వారి, యన్యోన్య పరభాగతా 

పాదకతను ఉగ్గడించినారు. _ . 

మదన (త్రయోదశి కామదేవాయకనోద్యానమున అన(గా ఆ తిరునాళ్ళలో 

చారుదత్త వసంత సేనలు ఒండొరుల కన్నులు కలుపుకొని చూచుకొన్నారు కాంటోలు. 

అంతకు ముందును ఊరిలో ఒండొరులు కారణాంతరములం బ్రసిద్ధులు ఒండొరులం 

గూర్చి వినియున్నారేమో. _ఆట్టిదియు కుతూహల పూర్వకమగు. ననురాగమురి 

గలిగింప( బోలును _ ఆట్టిదానికి ఈ నాటకాన సూచనలేదు. వసంతసేనయు చేటియు 

ఆ. యుద్యానమున అనంగా యాత్రలో _ తిరునాళ్ళలో వారు చూచుకొనుటం గూర్చి 

ఒండొరులు ఎకరారు పడుదురు. చేటీ వసంతసేనల మాటలలో “కిం స ఏవ, యే 
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నార్యా శరణాగ తాభ్యుపపన్నా, ” అన్న మూదలింపు గలదు. మజి శరణాగతి ఎందు 

లకో* తెలియలేదు. అప్పుడే అతనిపేరు ఉండుచోటు అడిగి వారిచే కనుంగొనం 
బడినవి. ఈ శరణాగతి ఈ యుద్యాన మప్పటి.తిరునాళ్ల నా(టి.మాటలలోనిది. నిన్న 
కకారుండు తజిమినప్పుడు ఆయింట6 దూజి వాని బారిం దప్పించుకొన్నదే అది కానట్లు 
గట్టిగా తోంచును. “యయా మే జనితః కామః.” 1-58 అను చారుదత్తుని 
మాటయు దానికే రుజువు ఈ యనురాగారంభ (ప్రకారమును వివరములు 

ఉభయులు అతి గాంభీర్యము గలవా రగుటచే వారి మాటలలో ఇంతకన్నను బయటికి 

తెలియరాలేదు. 

మణీ యది మొదలుకొని (ప్రగాఢానురాగముగలడై వసంతసేనయు తన 
ప్రాగల్భ్యముచే చారుద త్తుని గబ్బితనమును జంకును ఉపాయములు. పన్ని, జయించును. 
ఆ కృష్ణప్రదోషమున ఒకపాటి యభిసారముం (బ్రయత్నించినది. తనతో చేటుని 
పల్లవకుని చేటులను పరభృతికా మాధవికలను తోడుగొని బయలుదేరినది. “పేరు 
చోటు విన్నందున అమ్మార్గాన బయలు దేరినది, చారుద త్తునియిల్లు సరిగా ఇక్కడ 

ఇది యని యెజు(గదు. విచారించి కను(గొనంగల ననుకొన్నది. పాపము! శకా 

రాదులు వెంటం బడినారు. చీకటి. ఈ పరుగు తజుముటలలో తన పరిజనము 

తప్పి పోయినది. అందజును చారుదత్తుని యింటి చెంతకు వచ్చినారు. ఆది యసరి 
చితమైనందున ఆ గందరళగోళములో నీకటిలో వసంత'పేనకు తెలియదు. శకారుండు 
చెప్పినాడు. ఈలంజె ఆచారుదత్తుని మీంద మోజుపడినది, ఇదిగో ఎడమతట్టు 
వానియిల్లు అందులోనికి తప్పించుకొని పోవునేమో అట్లు పోనీకుము _ అని. అది 

విని గ్రహించి, తన నగలు ఊడ్చి సొమ్ముల రవళి "తెలియసీకయు,' పూలుతీసీ 
వేపి వాసన తెలియనీకయు *వామత౪ి _ అన్నందున వాకిలికై, ఎడమతట్టు గోడ 
తడవుచుంబోయి దైవయోగమున తెజవ(బడిన దిడ్డి వాకిటిగుండ 'లోనికిపోయినది. 
అట్లు ఈ పోకిరి మూ(కను తప్పించుకొన్నది ; గంతవ్యమును చేరినది. అక్కడ ను 

బాగుగా దీపాలులేవు, ఒకపాటి చీకటియే. బయటి మూంకలో విటు(డు చారుదత్తుని 
మీ(ది గౌరవాన ఇ(క వసంతసేన జోలి కూడదని, మటిచేసిన రచ్చకు విదూషకుని 
మన్నింపు అడుగుకొని పోయినాండు. శకారుండు ఏమో బెదరింపులు పలికి పోయినాడు 

నాయడు ఉద్యాన మప్పటి అనగా. తిరువాళ్ళయప్పటి శరణాగత రక్షిణాదికమందు 

వసంతే ఎనకు, అతని యందమును గొప్పతనమును ఆతౌ్యదార్యమున దర్శిదుండగుటను 

మలి వీడని పరువును ప్రతిష్టను లోకాన వినియన్న దానికి ఆతని కన్నులతో 
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ఉన్నారు నాటకాలలో కావ్యాలలో పతివ్రతలు, సీతా శకుంతలా దమయంత్యా 

దులు, మనము 'కేల్క్మోడ్పవలసినవారు, ఎంతలేసి కష్టములనో ఓపికతో ఎదుర్కొన్న 

వారు మణి యిట్లు ధగధగని తెంపుతో కంఠమోటనపు చావునే ఎదుర్కొన్న 
వారు ఏరీ! 

సంస్థానక శకారు(డు = 

సంస్థానక శకారుం బోలిన నరుండు మానవజాతిలో అరుదు. వానిం బోలిన 
పాత్ర నాటక (ప్రపంచమున అరుదు, భాసు(డు దరిద్ర చారుదత్తమున వానిం బుట్టించి 

నాడు. మృచ్చకటిక కవి ఆమార్గమున ఇంకను వానిని నంకలొశ్తి నిపుణముగా 

తీర్చినాఃడు, వాడు స్వభావ హిం(సుడు నృశంసుండు నరపళువు. వానికి మనసు 

వంకర; దానినుండి రో(త నిండి కాజణుచుండును. వాని మూర్భతకు సాటి వాని నక్క 

టక్కరీతన మె. వాని వలపు; బెదరింపు. వాని యను గ్రహము, చంపనులే అనుట. 

దుర్చొధమును వీభత్సము నగు విరుద్ధగుణముల రాశి శకారు(డు. 

అసాధారణ విపరీత భాషితము, తిండిపోతు తనము, రో(తపుట్టించు కామో 

(దేకము ప్రాణిహింసన పరితోషము . ఇవి యీశకారుని ముఖ్య లక్షణములు, 

వాని నాషితసు తరహా వానిదే, అందు శకారముల పెల్లిదముం బట్టి వానికి 

శకారు. డనియే "పే పెట్టంబడినది. మాటలు పునరు క్రి మయము. వానికి శ్రే అన్న 

చాలదు, “వాలి hoa ? అనియు చేర్చవలయును. తన్ను వరపురుష మనుష్య 
వాసుదేవు( డని నిర్దశించుకొనును. వసంత సేనకు దశనామ స్రోత్రమును రచించి 

నాండు. ఉత్తపే పేరులో ఏమున్నది అని యనుకొన్నవాండు కాండు. పేరుల యావృత్తి 

చేతనే తాను ఎంతో భావము తెలిపి ఏమో సాధింపంగల నని యతని మతము, 

ఎదిరిమాటను అర్థము చేసికొనుటయందు ఎంత తెలివితక్కువ నేర్పునైనను (ప్రక 
టించును. వసంతే సన * ఆ పాడుమాట తన చెవిం బడకూడదు” అని 'శాంతమ్ అని 

చెవులు మూసికొన(గా వా(డు దానికి * శాంత” అని అర్థము చేసికొని, తదాభిముఖ్య 

మును ఆశంకించును. (శ్రమణకు(డు తన్ను ఉపాసకుడు ధన్యుండు పుణ్యు(డు 

అన(గా వానికి నాపితుండనియుః సాలెయనియు కుమ్మరి యనియు ఇంకను ఏమో 

అపార్థము చేసికొని వానిం గొట్టును, సమయాన సరిగానే అర్థము చేసికొని, వసంత 

సేన వరభృతిక పల్లవక అని తన నొకరులను సాయమునకు “పిలువ(గా, పిలుచుకో, 

వసంతమాసమునంతటినే పిలుచుకో అని విజృంభించును, భూత వెద్ఫునికిం 

MR—G 
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బోలె పేరులతోనే పిశాచములను వసబటుచుకొందు నన్నట్టి యావేశము కలదు. శకారునికి తన పునరు కులలో. మటి యది శ్రోతలకు హాస్య జనకమును ఉద్వేజక 
మును. ఉపమానములకు పురాణములందలి పురుషులను స్త్రీలను ఎంతయు అనను రూపముగా అసంబద్దముగా తన భాషితములం గూర్చును. అన్నింటికిని ఒక్కటే ప్రయోజనము . వసంత సేనను బలాత్క్మా_ర ముగా పట్టుకొనుటయు ఎత్తుకొని పోవు టయు మతి యేమో చేయుటయు. బడాయికి పురాణములను విన్నా(డు. మణి ఏమియు 
ధరింపలేదు, 

న 

శకారుని తిండిపోతు తనమున రుచుల విశేషములను జుజ్జుటలు, లొట్టలును 
చప్పరింతలును |శ్రేన్సులును కలవు. పలుచవుల యనుభవముం జెప్పును, పాటకు గొంతు చికిలీచేసికొనం దగిన గంధద్రవ్యములయు నేతియ ఎఐచియు యోగము లెజు(గును _ చేయించుకొని తినును. చారుదత్తునికి వధ దండన విధింపించిన తన పగ తీర్పుకు ఇంటిలో "పెను పండువు చేపికొనును _ మేలి శాలి ఎజచి చేసలు ఇంకను ఎమేమో. మిక్కుటముగా మెక్కి చారుదత్తుని వధ యాత్రం జూడ బోవును. 

శకారునికి తిండి తృష్ణ యెంతో స్త్రీ తృష్టయు అంత యతిమాతము. కావున 
అట్లు వెట్టీ యెత్తి వసంతసేన వెంట(బడును. వకీకరణమునకు వా(డు నేటి నాగర కుల యుక్తిని సయితము అవలంబించును. వసంతసేనకు పదివేల మొహరీల వెల గల నగను తన బండిని ఇంటికి పంపును. కాని అతండు మెచ్చిన యుపాయము వీడక వెంటం బడుటయే. తా వలచిన దానిని చుట్టు ముట్టి కత్తియు జశిపించి బెదరిం చుట బతిమాలుకొనుటకన్న కార్యకరము, అన్యోపాయము లేదని యతని తలంపు, 
నాట్యమాడును పాదములం (దెళ్లును కోరికం దీర్చ వే అని బతిమాలును కాని, ఈ యభినయమునను తన మగ బలమును చంపు శక్రిని మజవండు. అతని బతిమాలు టయ భయంకరమే _ అనును వసంతసేన “కథం! అస్య అనునయోపి భయ ముత్సాదయతి? అని, కట్టకడపట తన నేరము రుజువై తాను చావు తప్పించు కొన చారుద త్త శరణాగతు(డై, వసంతసేన సిఫారసు నడుగునప్పుడును “ఇక నిన్ను మరల చంపనే!* అని కదా అనును. 

కాని స్వభావముం బట్టి శకారుండు నిజముగా నీచప్ప పిటికి పంద. తా రాజ 
శ్యాలు(డని మాటలలో ఎంతేని పొగరుపోతు దబిడాయికోరు. ఆడుదానిని బెదరించును. శ్రమణకుని మైైక్రేయుని. సన్నాసిని భావనయ్యను వేధించును. మతి పురుషమా (తునికి 



పాతల వీలాడికము ఫ్! 

భయపడును. అట్టిదే లోకాన ఖలుల తెజి(గు. శకారుండు కాక మజేవండు “తత్, 

పళ్య (ప్రథమం రాస్ట్రియశ్యాల సంస్థానస్య శూరత్యమ్ !' అని వసంత సేన పీనుంగును 

విటునికిం జూపి సంతోషించును. 

శకారునికి హింసన్నపవణత యెక్కు_వో, పకుకామమే యెక్కు_వో; ఇతరుల 

సుఖమును నాశము చేయుట యెక్కు_చో, ఇతరుల బాధను, విశేషముగా శ[తువుది =. 

గిజగిజలాడుటో కత్తితోనో అంపముతోనో నిలువున 'చీల్ప(బడుటో, తానే సొంత 

ముగా మెడ నులుమ(గా వసంత సేనవలె ఊపిరాడక తనుకులాడుటో - ఇట్టిది యేది 
చూచుట యెక్కువ (పియమో ఆతని స్వభావ్యకూరచి తృమునకు నిర్ణయింపరాదు, 

( వసంత సేనయు సమయాన (మొక్క_వచ్చిన యాతని తలను కాలందన్ని యాతని 

కోపము రగిల్చినదే యగు(గాక, ) తన బండిని విజింగిపడిన |పాకారపు గోడ మీదుగా 

పుష్ప కరండకములోనికి తెమ్మని, అట్లు చేసిన ఎడ్లు చచ్చును; బండి విజుగును, 

నేనును చత్తునే, అని స్థావరకు(డు అనలా _ చావని, కొత్తయెడ్డు కొత్తబండి కొత్త 

చేటుండు వత్తురు. నాకేమి _ ఆని ఆచావులు విజుగుటలు చూడ నాసపడినా(డు. 

వధ్యస్థానమునకు పోయి అక్కడ చారుదత్తుని బిడ్డను రోహసేనుని చండాలురతో = 

నాయనను విడిచి నన్ను చంవుండు అని జాలిపలుకులు పలుకుచున్న వానిని చూచి, 
చారుదత్తుండు వానిని సముదాయింపనగుచున్న విలంబమునుం జూచి శకారు(డు 

చండాలురతో అబ్బాయితో కూడనే చంపుడు చారుదత్తుని యన్నాండు. కత్తి దెబ్బకు 

పిల్లవాండు ఎట్లు చేపించునో చారుదక్తుండు ఎట్లు చేష్టించునో చూడం గోరినాండు. 

నసంత సేనను చంపి, అప్పుడు మరలివచ్చిన విటుని, రా చెజటువులో  ఈదులాడుదము 

అని పిలిచినాండు. వాని [కార్యమునకు మితిగాని సాటువగాని యున్నదా! హృద 

యమే లేదు. వట్టిబండ, ఉక్కు! ఈ క్రొర్యముననే వానికి ఎంత జిత్తులమారి 

తనము! చారుదత్తుని మీ(ద ఫిర్యాదును ఎంత నేర్పుగా బనాయించినా(డు! వానిం 

గావ చేటుండు. మేడ మీదినుండి దూశి నిజమును శకారహత్యా కృత్యమును 

ఉద్ధాషింప(గా దానిని ఎన్ని జిత్తులతోనో మాపి చేటుని అవలికి. గొంపోయినాండు ! 

వసంతే సనం జంపినప్పుడు. విట చేటుల నందుండి పంపిచేయ తన నక్కతనమును 

చాల నేర్పుగా (ప్రకటించినా(డు. వారిని సాక్ష్యమునకు రానీక ఒకనిని తన మిద్దెమీ(ద 

సంకెలలు సెట్టి కట్టి యుంచినా(డు, మజియొకనిని * నీవుకదట్రా చంపినది*” అని 

తన రాజశాాలతతో వధను వానిమీ(ద పెట్టుదునని బెదరించి యిటు రానీక తణిమి 



5 మృచ్చక టికమ్__ఉపోర్దాతము 

నాడు. ఒక్క. దెబ్బన ఎన్ని వధలకు దారితీసినాడు, శకారుండో దయ్యమో! 
చిత మునకు సంస్కారము లవలేశముకూడ లేని రాక్షసుండు ! ఇట్లు చెప్పినాండు. 
వానితో వీడక మెల(గినవాని విటుండు. 

అహో మార్భ తా ! 

విపర్య స్త మన కే పై పె.8 శిలాళకల వర్ష ర శభ 

మాం సవృ-క్నెరియం 4 మారె ఫ్ ర్ధాంతాన్తా వనుంధరా, . 1-6 

మతి వాని పిఆికి తనమనవే చావుకు భయపడి చారుదళత్తు శరణుజొచ్చి 
“పొసగ 'మేలుచేసి పొమ్మనుే చావు” అన్న చావుం బొందినా(డు. 

మెక్రేయు(డు = 

కౌళిదాసు విదూషకుడు రాచనగరివా(డు. అస్లే (శ్రీహర్షుని విదూషకుండును. 
శాకుంతల విక్రమోర్వశీయ మాళవికలు మూ(టిలోను విదూషకు( డున్నాడు. నాగా 
నంద రత్నావళీ (ప్రియదర్శికలు మూంటిలోను ఉన్నా(డుః విదూషకుండు. వారు 
నాయకులకు కామ సాహాయ్యము నేర్పుగానే చేయుదురు. ఆందణియందును తిండి 
పోంతుతనమును సంధ్యావందనమేని రాని ద్రాహ్మణాచార శూన్యతయు పిటీకితన 
మును రాణివాసములో చొరవయు చెప్ప(బడినవి. వీరందజును ఇంచుమించుగా 
ఒకమూసలో కరంగి పోయంబడిన వారుగా అగపడుదురు, మై(తేయు(డు వారికంటె 
'వేబుతీరువాండు. అందులకు కొంత కారణము చారుదత్తుండు వేజుతీరువా( డగుటయు, 
వాని కథ 'వేలుతీరు దగుటయు 

మె(్రేయుండు చారుదత్తుని సర్యకాలమి(త్రము; బుద్దియం దున్న ప్లే . దారిద్ర్య 

మందును చారుదత్తుని వీడక కూటికి ఎక్కడ తిరిగినను సాయంకాలమునకు అతని 
పంచకు వచ్చును. 

మెత్రేయుని యాకారముననే కొంత నవ్వుతో(చు కురూసము. శకారు(డు 
అతనిని కాకిికాళ్ళ తలవా(డా అనును. తానేతన తల ఒం టెపిల్ల మోకాలివంటిది 
అనును. చదువు సంధ్యలు కల వా(డుకా(డు గాని వేదాలయు యజ్ఞాదులయు. 
వాసనకలవాండే. వానినుండి ఉపమానములం గొనును. రేభిలుని పాటను చారుద తుండు, 
ఎంతో ముద్చుకొన్నదానిని ఒక ముసలి పురోహితుని వేదపఠనపు గొణుగువలె 
నున్నదని నవ్వును. స్త్రీ సంస్కృతము నేర్చుకొనుట కొత్త ముక్కు (త్రాండు వెట్టిన 
"పెయ్య నస్రకొట్టుటం టోలె, అట్లు అధి ఆపాటియే, తనకు నవ్వు కలిగించినది అనును. 



“ పాతల నీలాదికము రతి 

రావణుడు తపస్సు చేసి. పుష్పకముం బొంది అందెక్కి. (ప్రపంచము నంతటిని 

స్వర్షాదులను తిరిగి చూచినాండ6ట అని తాను అచేదియు లేకయే వసంతసేన 

బంగళాలో తిరుగుచు లోకాలన్నియు స్వర్గముతో కూడ చూచిన స్తైతినే అని 

బాలునివలె అబ్బురపడును. 

మె(తేయుండు తిండిపోతే, మతి సూత్రధారుని నిమం|త్రణమును లక్ష్యపెట్టి 

ఆంగీకరింపండు. మునుపు చారుద త్తుని బుద్ధిక లమున తాను తనచుట్లు గిన్నెలలో 

నానా భక్ష్యాలును సెట్ట( బడగా వానిని విలాసముగా తినుచు తూంగుచు “ఉంటినే అని 

తలపోసికొనుచు కొంత జాలిగొలుపును. వసంతసేన వంటయింటిని చూచి అక్కడ 

నుండి తన ముక్కునకుం. గొట్టిన నానావిధముల కమ్మని వాసనలకు నోరూరి అది 

స్వర్గమే అనుకొని తన్ను భోజనానికి అక్కడ కూర్చుండు మనః గూడదా యని 

యువ్విసలూరును. భగ్నమనోరథు డగును. దానికి వసంతసేన మీంద వాని 

మనసులో కోపము అతృషపి కలుగును. దానిని తంటాగా చారుద త్తునితో . చెప్పి 

అతనికి దానిజోలి పెట్టుకొనకు అని హితవు చెస్పును, 

మైశ్రేయు(డు వట్టి పితికి. తనయింట కుక్కయు పరాక్రమించును అన్నట్లు 

చారుదత్తుని వాకిట విట చేట శకారాదులు రచ్చచేయుచు రదనికను జుట్టుపట్టిలాగు 

సోకిరతనము చేయగా తాను వారిని ఏమో చేయగల యట్లు శేకలు. చేయును. 

శకారుం గూడ 'బెదరింప6 టోవును. కొని వా(డు కూర్చుండుమన్నను నిలుచుండు 

మన్నను ఎడువుమన్నను నవ్వుమన్నను మనసున జంకుచునే సెంకె బదులు చెప్పును. 

సీథిలోనికి తోడు వెలుతురు లేక తాను పోను అనును. వసంతసేనకు తోడు 

పోవయ్యా అన(గా ససేమిరా యనును. పీథిలో నాపై కుక్కలు పడును, ర్మాతులు 

తిరుగాడు సొంటుగాయలు నన్ను పట్టుకొందురు అనును, 

మైశ్రేయు(డు తెలివిలేని మూఢు(డు. మటీ చారుదత్తుని యాసరావలని 

' పొగరునుం గలవా(డు. వనంతసేనచేటుని (ప్రశ్నలకు, సులువుగా జవాబు చెప్పం 

దగిన వానికే, తనకు జవాబు తోంపక మిణకరించి చారుదత్తు నడిగి ఎజింగి చెప్పును. 

వసంతము సేన అన్న మాటలను చేర్పవయ్య అనంగ అదియు చేయలేక తప్పుగా 

చేయును. మెజుమునకు ఉలికినట్లు . వసంత సేన చారుదత్తుం గొగలించుకొనంగా,; 

'మెజసి యా యమ్మను బెదరింతువా అని మైశ్రేయండు (మ్రబ్బును తిట్టును. చారు 
దత్తుడు బంగరునగల న్యాసమును రాత్రుల నీవు కాపాడుము అనగా దానిని చేత 
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గొనును గాని నాటినుండియు అది తనకు నిద్రాభంగ కారణమని ఎవండేని దొంగ 

దొంగిలించుకొని పోరాదా అనియే యనుకొనుచుండును. అది యొకపాటి మిత్ర 
నిరాదరణము అధర్మ (ప్రావణ్యమును అగును కాని అది యాతని తెలివితక్కువచే . 

కలిగినదే. ఎప్పుడును ఆదే తలంపు కాంగా అదియే కలగనును. ఆనగలను శర్విలకు(డు 

ధొంగ కొనిఫోవునట్లు కలలో తానే ఆతనిచేతపెట్టును. అధికరణమున ఎంతయు 

కూడని చోటను సమయమునకు ఒకపాటి దై వికముగను దానిని సంకనుండి (కింద! 

బడవై చి దాన చారుదత్తుని ప్రాణము మీందికి వధ దండనం దెచ్చును. సర్వము 
అవివేక విలాసము. 

మైశ్రేయుని నోట ఎత్తి పొడుపు తప్పుపట్టుట తప్ప వేణు మాటలు రావు. 
చారుదత్తుండు ఎంతో గొప్పవాండు పేదవడిన మాత్రకు వాని యింటిమీంద గల్బా 
చేయుదురా అని అజచును. విటుండు తన్ను చారుదత్తునితో చెప్పకు అని పాదాల 

(వ్రాలి బతిమాలుకొనంగా వానిని సత్పురుష అని గౌరవించి సరేలే అనును, మజీ 

వసంతసేన సోదరుం జూచి ఆ పట్టు ఉడుపులను ఆ నగలనుచూచి వల్లకాటి పూచిన 

చంపకము అనును, వసంతసేన యమ్మను మిక్కిలి లావుగా ఆసనమునం గూర్చుండ( 

బెట్ట(బడినదానిని చూచి; అబ్బ! ఎంతలావు! " డాకినియా! అనును. ఈమెను 

లోపల ఉంచి తరువాత గదికి వాకిలి పెట్టినారు కాబోలు, లేకున్న ఏవాంకిటం బట్టును 

ఆ కశేబరము అనును. చచ్చునేని, అది వేయి నక్కల మేంత యగును అనును. 
ఆయింట సంపదకు అబ్బురపడి ఓడలవ్యాపారమా అని యడిగి, కాదు అనగా = 

మీ కెందులకు ఆ యోడల వ్యాపారము? మీ చన్నులు పిజ్జలు మొలలు ఓడలే కధా, 

మదన. సముద్రాన (పేమ నిర్మలంపు నీళ్ళలో పయనములు గావించునవి! = అని అది 

బోగమువృత్సి వలని భాగ్యమనును. బోగముది తగులుకొన్న అది చెప్పులోని 

రాయివలె తొలంగింపరాక ఎంతయు 'వేధించును _ నీవు వారి జోలి పెట్టుకొనకు అని 

చారుద త్తునికి హితవు చెప్పును. వసంత సేనకు మితిలేని డబ్బుమీందియాస ' అనును. 
అభిసరించి వచ్చిన వసంతనేనను వెకలిమాటగా _ “మీరేమి ఈ రాత్రి. ఇక్కడనే 
నిలుతురా* పిచానా వేయుదురా*” అనును, 

ఎన్ని వచ్చినను మైత్రేయనియందు ఒక్క. మేలి గుణము, చారుదత్తుని 
మీంది వీడని హార్టమగు స్నేహ పక్షపాతము. సంపన్న దశయందుం బోలెనే ఈ దారి 
(ద్రమునను అతనిం గాచుకొనియే యుండును. వీథిలో భయమని వసంత సేనకు 



పాతల నీలాదికము కర్ 

తోడు పో(జాల ననెను గాని రత్నావళిని ఇచ్చి రమ్మన్ననుః మృచ్చకటిలో రహా 

సేనునికి వసంతసేన 'పెట్టియిచ్చిన నగలను మరల వసంతసేనకు ఇచ్చి రమ్మన్నను 
తాను కుదురుగా పోవును. నగలం గొంపోవుచుండగా చారుదత్తుడు అధికరణ 

మునకుం బిలువ(బడినా(డని విని ఏలొకో అని భయమంది అటుపోక అధికరణమునకుం 
బోవును. ఆధికరణమున చారుదత్తుని మీ(ద శకారు ఫిర్యాదు విని అధికరణికునితో 
చారుద త్తుని తట్టుగా వ బ్యారిస్టరును చెప్పలేనంత (ప్రతివాదమును ఉపన్యసించును. 

“ఓహో, ఆర్యులారా, పురములు స్థాపించి విహారములు ఆరామములు దేవాలయ 
ములు తటాకములు కూపములు యజ్ఞ 'యూపములు.ఇన్నింటితో ఉజ్జయినీ నగరమును 

ఆలంకరించినవా(డు పాడు డబ్బు సద్దికూ(టి కోనము ఇట్టి యకార్యము చేయునా* 
ఓరోరి లంజాకొడుకా, రాజళ్యాల నంస్థానకా, నోటికి అడ్డములేని వొండా జనులకు 

దోషము చేయువా(డా-భండా ఒంటినిండ బంగరు వేసుకొన్న కోతీ, చెప్పరా నా 
యెదురుగా. న్నాపియవయన్యుండు పూచిన మాధవిని దాని చిగురు నలుగునో అని, 

పూలుకోయ వంపలేనివాండు ఇహపరములకు కాని యిట్టి పనిని ఎటువలె చేయును ? 

ఉండా లంజాకొడుకా ఉండు. 'ఇగిగో నాచేతి కట్టతో స్ హృదయమువలె వంకరగా 

నున్న దానితో. సీతల పగులం గొ క్రైదను” అని ఒళ్లతెలియక కచ్చేరి సముదాచారముం 

._ జూడక కొట్టాడెను, అట్టి స్నేహపరవళుండు. చారుదత్తుని వధ్యస్థానమునకు 

కొనిపో(గా ఆ నాయనను కడచూపు చూచుటకు కొడుకును తీసికొని ఆగుంపులో 

తోయుచు |త్రోపుడు వడుచుం బోయి చారుదత్తునికిం జూపి ఆజాలి సమాగమము 
ననంతరము శకారిగా(డు పిల్ల వానిం గూడ నాయనతోం గూడ నజికివేయుండురా అని 

చండాలురతో అనా, చారుద తుండు? రాజళ్యాలుని యామాటయు జరుపుదురో అని 

దిగులుపడి పిల్లవానిని తల్లికడకుం గొంపొమ్మని తనతో చెప్పంగా? నీవుపోయిన 
నేను ఉందునను కొంటివా, మిత్రమా వేరుతెగిన చెట్టు ఉండదు అని బాలుని తల్లికిం 
చేర్చి తాను చారుద త్తునితో (పొణము వదలుదును అని పోవును. అటుపోంగా అక్కడ 

ధూతాదేవి చారుదత్తుని యశ్రోతవ్యమును వినకముందే తాను అగ్నిం బడుదును అని 
జ్వాలా కరాళముగా మండుచున్న నిప్పులో దూ(క(బోవు చుండగా? అమ్మా, ఏపనికిని 

బ్రాహ్మణ పురస్కారము వలయును, నిలు నన్ను (బ్రాహ్మణుని పురస్కరించుకొని 
ఆవని చేయం దగును. నీకుముందు నేను దూకెదనని సంభ్రమ పడెను. అట్టి మిత్ర 
కుటుంబ పరాధీను(డు మైశ్రేయు(డు, వానిం బోలినవా(డు మణీ ఎందును ఉండండు. 
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చారుదత్తుండును ఆ యాపదలో మొదటి స్మరణగా మై(త్రేయుని స్మరించును. 

“మైత్రేయ, భో; కిమిద మద్య మమోపభూతః” అని. తరువాత (బ్రాహ్మణీని 

భార్యం దలంచుకొనును. “హా! (బ్రాహ్మణి ....” అని, నిజముగా మై త్రేయు(డు 

చారుద త్తుని సర్వకాలమి[త్రము ! 

ధూతాదేవి ;.___ 

ధూతాదేవి పతివతల మేలుబంతి. సంపదలో ఎట్లో దార్మిద్యమున అంత 

కన్నను పతికుశ్రూషా పరాయణ, తన నగలన్నియు ఖర్చు పెట్టినది. ఒట్టి ఒళ్లు! 
సత్ర్య్యకదేవత ! ఇంటికి దొంగ కన్నమువేసి పోయినాండని రదనిక అనంగానే ఆమె 
మొదటి తలంపు ఆర్యపుత్రునికి ఏమి దెబ్బ గాయము తగులలేదు గదటే అని 
“ఏమియు లేదమ్మా, 'ఆయిల్లడ నగ ఎత్తుకొనిపోయినా(డు అంతే” = అని యన(గా 

“అదేమే ఏమీ తగులలే దంటివే, ఒంటికి తగులుటకన్న ఇది చార్మిత్రమునకు దెబ్బ 

కదే!” అని “ఎట్లు తోకులు ఏమనుకొందురు, ఆర్యపుత్రు(డు (మింగినా( డనుకో 

రయకే! దానికి బదులు ఈ నా రత్నాలహారమును ఇచ్చివేయుదును. కాని ఆర్య 

పుత్రుడు నాది తీసికొనండే ఎట్లబ్బా” _ అనీ మైక్రేయుం బిలిపించి దానిని అతనికి 
తన రత్న షపి. యుపవాసమునకు బ్రాహ్మణ దానమని చెప్పి ఇచ్చివేయును. వసంత 
సేన చారుదత్సు నభిసరించి వచ్చి, ఆనా(డు రాత్రి యింట నిలువ(గా తాను ఎంతో 

సంతోషించును. ఈసు చెందక చెల్లెలి (ప్రీతిని ఉంచును. రత్నావళిని వసంత సేన 
తాను చారుదత్త గుణనిర్జిత దాసిని, అది తనకు వలదు ఇచ్చివేయుదును తీసికొమ్మ 
నంగా తీపికొనదు _ అది ఆజనమునకు చారుద త్తుండు ఇచ్చివేసినది _ అని. తనకు 

నగలు: వలదు, చారుదత్తుండే తన భూషణము అని పాతివ్రత్యానుష్టానమును 

ఇతరులకుం గఅపునట్లు అనును, 

ధూత ఏమో ఉదాసీనవలె తోంచుట నిజముగా బొదాసీన్యము గాదు, అత్యంత 
మనస్విని యగుటతో కూడుకొన్న గబ్బితనము, చారుదత్తునికిం దగినది. వానినే 
పోలినట్టి. సాధ్వి. అంతే. చారుదత్తునికైన యామె (ప్రీత్యనురాగ గౌరవములు 
మేరలేనివి. చారుదత్తుండు కొ ర్హిం బడంటోవుచు రోహసేనుని ఇంకను నీవు అమ్మతో 

ఆశ్రమమునకుం బొమ్ము అన(గా అట ఆమ్మ నాయనకన్న ముందు నిప్పులో దూక 

సమకట్టంగా. ఆత(డు కొంగు పట్టుకొని వీడకున్నను, అతనిని మైశ్రేయుం బట్టు 
కొమ్మని తాను తన యిష్టముం జేయుదునని సం(భ్రమించును, చారుద తుండు వచ్చి 
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కలసికొని తానుుడంగానే ఇదేమి సాహసము, నూర్యుండు అ_స్పమించినం గదా | 

పద్మిని కన్నులు మూసికొనుట అన(గా, కావుననే అది యచేతనము _ నాకు “మానా 
లక్ష్యభూతము గాదు. అనును. (బతికి లేచివచ్చి చారుదత్తుం (బ్రదికించిన వసంత 
సేనంజూచి “దిష్ట్యా; కుశలినీ భగినికా?? అని గా థాలింగనము గావించుకొనును. . 
ఎందరు లేరు పతివ్రతలు లోకాన, ఐనను ధూత ఒక యసాధారణమైనది, సొటి 
లేనివి, చారుద త్తునికి తగినది. 

రోహసేనుండు:__ 
బాలుడు రోహసేను(డు చారుద తునికి అత్యంత _పేమభూమి, చారుద త్తుండు 

వానికోనే ప్రొద్దు పుచ్చును. వా(డు చల్ల గాలికి బయట పండుకొని నిద్రపోంగా, ఆ 
వసంత ర్లు వ్రదోషమున మంచుతోడి గాలివలన చలియెక్తునని వానిం దన (ప్రావారక 
మున. కప్పి లో పలికి గొంపొమ్మ నును, వాడు అన్నెము పున్నెము ఎజు(గని 
నోరెజుంగని కందు, మేని నిండ నగలు దాల్చియున్న తల్లి ధూత పేదజికమున 
క్రమముగా నగలం గోలుపోవుట : తల్లి యొడికెక్క్ళు బాలుండు చూచుచు దాని కథలు 
వినుచుండినాండేమో తెలియకయే వానితోను తమ్ముపైకొనుచున్న 'పేదజికంపు 
బ్రస్తావములు వచ్చుచుండ(గా అది వాని చి త్తానను నాటుకొన్నది. వాడు “మాయమ్మకు 
ఇప్పుడు నగలులేవు ఆని యనుచు నుండును కౌంటోలు. కాక 'పేదణికము పైకొన్న 
తరువాతనే వాడు పుట్టినాండో ! నగలతో ధూతను చూచి యెజుంగండు. అట్టి 

వానిని ముద్దాడ వసంత యె త్తకొనంగా, రదనిక యీమె మీ యమ్మరా యన్నది. 
వాండు ఒంటినిండ నగలున్న యీమె మాయమ్మకాదు అనెను, ఆ మాటకు వసంత 
"సేన యుల్లమున రుల్లున కళుక్కుమని, ఆ యింటిం జె బైకొన్న సేదణికము స్మారి 
తమై 'వానిమీ(ద శాలినిండి కంట నశ్రువు తేటగా అప్పుడే తన నగల సన్నిటిని 
ఊడ్చి, “రారా నాయనా, ఇదిగో మీయమ్మనై తిని చూడు” అని కంట పోజెక్కిన 
యశ్రువుల (మింగుచు మాతృ_పేమ నిండ(, బలికి, వానిని ఒడిలో నుంచు కొన్నది, 
ఆ నగలనే ఆ మట్టియాటబండిలో నించి వానికి ఇచ్చి, “నాయనా దీనితో బంగారు 
బండి. 'చేయంచునురా రదనిక నీకు” అని బుజ్జవించినది. అ్లే వధ్యస్థానమున 
చండాలురకు సట్టువడియున్న నాయనను మెశ్రేయ(డు అతనికిం జూప(గా, అకండు 
ముద్దుకాజ, దుఃఖముపేర, ఓరి చండాలురూ, మా నాయనను విడువు(డురా నన్ను 
చంపుండురా అనును, నిప్పు మంటలో దూ(క(బోవు నమ్మ కొంగు పట్టుకొని యేమ 
పారవశ్యమున నేనును కూడవ త్రునని వీడ(డు గదా. 

MR -- H 
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విటులు : 
Fe] 

ముని విటలక్షణముం జెప్పి నా(డు ; 

శ వేశోపచారకళలః మధురో దరకీణః కవిః 

ఊవోపోవాశ మో వాగ్ఫీ చతురళ్చ విటో భజేత్ ” 

అని. వసంతసేన విటుడు ఈ లక్షణము లన్నింటితో కూడుకొన్నవాండు, 
చాల సమర్థుండు, వనంతసేన చాల గొప్ప యంతస్తు నాగరకత విలాసము గలది 
కావున ఆమె నాశ్రయించిన విటుండును విటులలో గొప్ప వాండగును. ఆమె 
చారుద త్తు నభిసరింప గాలిలోను మబ్బులోను ఛత్రధారిణి మొదలగు పరిజనముతో 
బయలుదేరగా ఏటు(డును కూడ తోడుగా పోయినా(డు. దారిపొడుగునను వానవలని 
యడ్డముగాని విసుకుగాని వసంత సేనకు తోపనీక ఆమెతో సమానముగాను మించు 
చును ఉత్సాహ పజచుచు ఆదుర్జినమును వర్ణించుచునే పోయినాండు, మధురః, 
దక్షిణః, కవిః............ మొదలగు నన్ని గుణములును (ప్రత్యక్షమగుచుండెను. 
కడపట వసంత సేన చారుదత్తు నింటం జిచ్చుచు. అతనిని ఇంక నీవు పొమ్ము 
అన(గా వసంతసేనకు ఆ రాత్రి చారుద త్రునితో శయనగృహమునం గడప(టోవు 
దానికీ అనుభవపరీవాహముగా ' .నెజజాణతనముం గణపు నుపదేశమును 1. $8 
(సాటోపే త్యాదిని) పలికి 'సుఖసిద్ధి రస్తు అను నాశంస పలికి మరలినాండు. 
ఐనను వసంతసేన నిజమగు మర్జీ ఎజు(గం డన(దగునుు. అపెది సర్వము వేశవాస 
దూరము గదా, 

మ మజీయొక విటుండు శకారునికి శృంగార సహాయు(డు ఉన్నాడు. వాండు మోటు శకారుని మోటు శృంగారమునకు సాయము కావలసినందున అందులకు 
తగినట్లు తాను వ్యవహరింప వలసియుండెను. చారుద త్తునే తొలినాండు అభిసరించు. 
చున్న వసంతసేన శకార విట చేటాదులు సందెవేళల వీభులలో విలాస విహారము చేయుచుండ శకారుని కంటంబడినది.. వానికి ఇమెను బలాత్కరించి పట్టుకొని కోడి. పుంజు ననుకరణముం జేయుకోరిక కలిగినది, దానికి తగిన మాటలు, “డబ్బు 

ఇచ్చిన వానినైల్లి నీవు డబ్బుకు తగినట్లు కూఢనలపిన దానవు” అను నిక్యాద నేర్పుగానే. చెప్పుచుండినా(డు.. ఇంతలో ఆ శకారు(డే ఆమె దర్శిద్ర చారు దత్తుని వలచి తన్ను ఒల్లకున్నది అనెను. సమధ్ధురడెన యావిటుండు వసంతసేన 
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యందమును అంత స్తును గుణ ప్రసిద్దిని ఊరిల విని యున్నవా౭ండు, కన్నవాండును 
“సోఒస్మద్విధానాం (ప్రణమెః కృశీకృతః.... - 46 చారుద త్తుని యౌదార్యాణి 
జొత్య రూపొదులను ఎటింగి యతనియం దెంతయు తన మనసున గౌరవము నాటు 
కొని యున్నవాడు, ఇకను వసంత సేనం బట్టుకొను శకార (ప్రయత్నమున తాను 

సాయపడుట చాల తప్పు అని మనసునకు తెచ్చుకొని రత్నము రత్నముం గూడి 
నదిపో" అని తలంచి వసంతే నెనకు తప్పించు కొననుంగూడ సాయపడి, “గుణఃఖలు 
అనురాగస్య కారణమ్. నపునర్చలాత్కార;” అను వసంతసేనమాటను పాటించి. 

“హృదయే గృహ్యతే నారీ అని ఇత్యాదిగా శకారుని మందలించి పో, అగపడక 
మాయమైనది వసంతసేని అని యని. చారుదత్తు నింటికడ జరిగిన రచ్చలో తానగ 
పడుట అజ్ఞానము చేతనని మై శ్రేయుని కాళ్ళంబడి | (మొక్కి. “మన్నింపుము, చారుద త్తు 
నితో నాపై చెప్పకు అని బతిమాలుకొని చెప్పనని యతని యభయవార విని శకారుం 
ద్యజించి "పోయిన గుణగహణవి నీతు(డు. అన్తే, బండ్ల మాటుపోటుచే పాపము, 
వసంతే సన పుష్పకరండ జీరోద్యానమునకు చేరణగా చూచి విటుండు, అమ్మమాట 

విని డబ్ముకోసము కడపటికి ఆ హంసనుమాని యీ కాకి కడకు వచ్చితివాయని, 
.కొదు బండ్లమాజుపాటుచే ఇట్లు చిక్కు కొంటిని, యని" తన్ను శరణు పొందంగా. 
ఆమెం గాపాడ (ప్రయత్నించి, తనవలన కాక, శకారుని తిరస్కరించి కాల(దన్నిన 

'యామెను వాడు చంప నిశ్చయించుకొని. తన విటు(డు జీతగాడు కదా అని ఆపనిని ' 
వౌనిం బేయుమని, వాండు పరలోకభయాన ఎంత మాత్రము చేయననంగా, అంతట 
తోనె కాసెబిగించి అందులకు కడంగ(గా, ఏరా, నాయెదురుగా చంపెదవటరా ఆమెను. 

అని వానిని గొంతుపట్టిలా(గ పడ(ద్రోసిన వా(డు' శకారువిటుండు, అంతట వాండు 
జి క్రుపన్ని, మీ యెదుట నన్నుం గలయుటకు జంకుచున్నది వసంత సేన, నేనామెను ఎందు 
లకు చంపుదును _ నీవు అవతలికి పో, ఆమె నాకు వనపడును అనగా, అట్లును 
జరుగునేమో, .బోగమువారి గుట్టుంతయు ఎవరెజుంగుదురు అనుకొని శరణనుచున్న 
దానినే వసంత సేనం బాటింపక, వానితో “వసంతసేన నీచేత నా న్యాసము; కాపాడి 
నాకు అప్పగింసవలయుినని చెప్పి, తాను కదలిపోయి, అయినను వానిని నమ్మక ' 

పొంచిచూచి, వాడు హూలుదునిమి యలంకరించుకొనుటను, పిల్లా పిల్లాయని 
తజియుటం' జూచి, కామియు అనునయనశాలియు నై నా(డు = ఇంక "పర్వాలేదు - 
అని ఆటక్కరిగానిం బొర పాటుననమ్మి తాను పోగా, ఆక్రూరుడు వసంతే సేనను 
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మెడనులిమి చంవపనే చంపి, రాలుడు పండుటాకులతో పీనుగును కప్పి. తొలగి నిలుచుండినాండు. వా(డు మరలి ఏదీ వసంతసేన అని యడుగ(గా చంపివేసితిని. ఇదిగో చూడు నా పరాక్రమ కార్యమును అని చూప, ఆ పీనుంగుం జూచి, అయ్యో, 
అయ్యయో అని తన్ను శరణన్న దానిని విడిచిపోయితినే, ఉజ్జయినికి అలంకార 
మైన చంద్రలేఖయే, ఊరి లక్మీయే, నాబోంట్లకు ఆశ్రయమే. -ఉపకారిణియే - చెడితినే నేను _ అని దుఃఖాత్రిరేకమున మూర్చిల్లి తెలిసి వసంత సేనం ' దలంచుకొని : “అమ్మా: అట్టి దానవుగదే, ఇట్టి దానవుగదే, అని ము క్రకంఠముగా విలపించి, 
బోగముతనము లేని సాధ్వివి కులాంగనవుగ పుట్టుదువుగాక అని ఆశంసపలికి, ఇ(క నీపొ త్తు నాకు వలదు అని ఆ రాజశ్యాలుని శకారుని దిగనాడి, రాజ్యపు బితూరి నాయకుని శర్విలకుం జేర బోయిన ధర్మపరుండు. 

శకారుని చేటుండును వట్టితుద్రుండు బానిస అని తొలంగరద్రోయం దగినవా(డు కౌ(డు. శకారుండు వసంత సేనను చారుద త్తని యింటి దారిలో వీథిలో పట్టుకొనం గోరి తటిమినపుడు, తన దొర్రత్రో రమింపవమ్మా మంచి చేపలు మాంసము తిందువు గాని అని దొర సేవను చక్కంగా చేయును. ఓరి చేటా, మనమును ఇంటికి పోవు దము పద అన(గా సరి అని, క్రిందపడియున్న కత్తిని దొరచేతనిచ్చి. వాండు ఉండనీలే నీ చేత్రనే అన్నను తాను దానిం బట్టుకొన నొల్లక వినయముం జూపినాండు. వసంతసేన పొరపాటున తన బండియెక్కుటను పాపము వాండు చూడలేదు. చూచి యున్న మాన్సియండుసు. మణి పుష్పకరండముం జేరినంతట తన బండినుండి దిగిన 
వసంత సేనం గాంచినా(డు. ఈ'పె నీబండిలో ఎమ్లు ఎక్కినది అని శకారుం డడుగంగా 
తాను బిండ్రయడ్డము తొలంగించుకొనంబోవుచు బండిని చారుద త్తుని దిడ్డివాకిట నిలిపి తిని అప్పుడు జరిగినట్లున్నది యీవని, నేను కనుంగొనలేదని మెల(కువతోనే సరిగానే యూహించి చెప్పును, ,కడపట శకారుండు వసంత సేనం. జంప నిశ్చయించుకొని, 'చేటుని తన్ను ఆపనిచేయుము అనలా తాను ఆఘోరపాపమును ఎంత మాత్రము చేయను ఈజన్మను కూడ తాను పాపము చేసి పాడుచేసి కొనను. నన్నుకొట్టు, చంపు నేనేమోచేయను అని తన పాపద్వేషమును, ఊని చెప్పును, బండి మార్పున తాను తెచ్చితినే వసంతసేనను, పాపము ఇక్కడ ఇట్లు చంప(బడుటకు అని తాను 
ఎంతేని పళాత్త పండై దుఃఖించును. తాను. హత్యను బయట చెప్పుదునో అని తన్ను  శకారు(డు మిద్దెమీ(ది కొట్టున సంకెలలంగట్టి యుంపంగ్గా. అక్కడికి వినవచ్చిన. 
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యౌర్యచారుద తని వసంత సేనం జంపినాండని చంపగొని పోవుచుండు._చాటింవును 
విని, పాపము, ఏ పొపము ఎజుంగని యాగొప్ప (బ్రాహ్మణు(డు అట్లుకొనిపో(బడు 
చున్నాండే _ నేనెటింగిన నా సామిమీ.ది నిజముంజెప్పి వొనిం గాంచు బొట్లు. సంకెలలతో 

ఇక్కడ ఇట్లున్నానే అని పశ్చాత్రా తాప దుఃఖములుపడి, తాను కొంచెకా(డను, చచ్చినం 

జత్తును, వానిం గాపొడకుండంజాల నని అ మిద్దెమీ(దినుండి (కిందికి దూంకిన 
పరోపకార సాహసికుండు, సంకెలలూడి కాళ్లు వచ్చినవి, కాని తా(జావలేదు ! పుణ్య 
చింతఫలము! అంతట తాను ఆగుంప్పను 'వెదకుకొని తూటీపోయి, తనదొర శకారు(డు 
వసంత సేనం జంపినది, చారుద త్తుండు కానేకాదు అని ఆ' గుంపున చండాలురు విన 
నజచి చెప్పినాడు. చారుదత్తుండును ఎపండోగదా యీ నిష్కారణోప కారియని 
యబ్బురపడి తన్నుం జూచినాండు. ఇంతలో శకారుండు వచ్చి బానిసనైన తన్ను 
పట్టుకొని, తాను ఇంట బంగారు దొంగిలించినందులకు చావ6గొట్టంగా తనమీ(ద 
నీయసత్యము చెప్పుచున్నా (డని చండాలురతో చెప్పి వానిని తొలంగించి లాగుకొస్: 
పోవంగా తాను చారుద తుం గాంచి నాశక్తి కొలది (ప్రయత్నించితిని, మజియిట్లు 
లా౯గికొని పో(డుచున్నా నని చెప్ప.కొ నెను. ఆర కుడు రాజుకాంగానే, చారు 
దత్తుడు ఈ నిష్కారణబంధువైన చేటుని క్షుద్ర. డనక ఆ పరహితప్రవణతకు 
ఎంతయు మెచ్చుకొని “ఆదాసోభవతు అని బానిసతనమునుండి స్వేచ్చగా నుండు 
పొరుంబేసి యను గహించినా(డు. 

శ ర్వెలకు(డు ___ 

శర్విలకు(డు పితూరికి నాయకుడు, చేన అధార్మికుడును కూరు(డును 
అపర క్త పొరుండును అగు పాలకుండు రాజ్యమునుండి తొలగింపంబడునో, అయినను 
అది నాటకమున విశేషాకారముగా బయలుపడక అంగముగా లీనముగా నడచుచుం 
డును, కట్ట కడపట ఈ శర్విలకుండు పాలకుంజంపి గోపాలదారకు సింహోసన 
మెక్కించి చారుదత్తుని యథోచితముగా సమ్మానింప నగపడును. ఆతడు ఇందు 
ముఖ్యముగా వసంత సేనచేటి మదనికం గామించి దానికి దాస్యము మాని తన 
భార్యగా విలుచుకొను కాముకుండు(గా తొలుత అగపడును. మంచి (బాహ్మాణకుల' 
మునం బుట్టిన వా(డయ్యు, మదనికం గామించి దానికై ధన మార్జింప అతినిపుC 
ణముగా దొంగలవృ త్రి తి, కన్నమువేయుట మొదలగునది, విద్యగా అభ్యసించి 

అందును. ఎన్నియో ధర్మనియమములు పాటించుచుచుండి, ఒకనా(డు చారుద త్తునింట. 
శ 
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అతడు కాంచి మెచ్చుకొన్న మిక్కిలి యందమైన కన్నము కొట్టి, యెంతయు నేర్పుగా 
మైత్రేయునిచేతనున్న వసంతసేన యిల్లుడబంగరునగను హరించుకొనిపోయినాండు. 
తనక్రైన నిష్క్ర్ప్యయధన మని దానిని మదనికకుం జూప(ంగా అది వసంతసేన దని 

చారుద త్తుని యింట నుండిన దని, చారుదత్తునికిం గలిగిన నష్టమునకు ఆడేటి 

(యు వసంతసేనయుం గూడ) మూర్చిల్లి తెలిసి యిట్టిపని చేసితివే, ఇకనెట్లు అని 
యనగా, అంతలో అది చారుద త్రునిమీ(ది మదని(క మోజునూట యని వా(డు 

ఈసు చెంది, స్త్రీల యవిశ్వస సనీయతను దూషింప జొరంగా. మదనిక దాని నిజ 
మును దాన వసంత సేనకును అ(ప్రియముకాం/గల దన్నమాటను పలుక(6గా విని, 

మదనికవలననే ఆయిక్కట్టున తప్పించుకొను నుపాయమును నేర్చుకొని, తాను 

చారుదత్తుని మానిసిగా ఇల్లడ నప్పగింపవచ్చినవాండుగా నటించుచు వసంత సేనకు 
దానిని ఇచ్చును. ఈ కథయంతయు చాటున పొంచి చినుచు వికృతి (ప్రకృతుల( 

బొందుచున్న వసంత'పేన, దానికి సంతోషించి నేర్చుమీఅ “దానిం దెచ్చి యిచ్చిన 

వానికి మదనిక నిమ్మని ముందే చారుదళ్తుండు తనకు సండేశము పంపినా డనుచు 

మదనికను అతనికి వధువుగా ఇచ్చివేసినది. దాన తన కర్మ తాను తెలిసిపోయితిమే 
అని విలక్షండ్రై వసంత'సేనతో ఎకరారుపడి వసంత సేనకును చారుదత్తునికిం గూడ( 

గూర్చిన బంధువుం బోలె నొక్కట మహోపకారతా ఐద్ధాంతరంగముతో కృతజ్ఞుండై 
మదనీకం గొనిపోయినా(డు. ఆ క్రొత్త పేయసినే, తటాలున అప్పుడే వినంబడిన 

తన మిత్రమైన గోపాలబాలకు నిష్కారణ బలాత్కార కారాబంధనమునకు దుఃఖ 

కోధములు మనసున లేవ(గా, వానిం గావ దీనిని మిత్రునింట విడిచి పరువెత్తిన 
యుచితజ్ఞ కార్యశూరుండు. ఆ యుజ్జ్ఞయినీరాజ్యాన పాలకరా జ్యాపర కుల నెల్లరం | 

గూర్చుకొని ఉపాయములు సన్ని యౌగంధరాయణు(డు మునుపు వత్వేశునింబోలె 

తన మిత్రుని ఆగోపాలదారకుని విడిపించిన దకు(డు _ ఆకే సమయము వెంచి 
యాపాలకుని యజ్ఞవాటమున పశుమారముగా జంపి, అనుర _క(ప్రజల జయధ్వానము 

లతో ఆగోపాలబాలుని రాజ్యసింహాసనమునం గూర్చుండ (బెట్టి, వానికి మం(త్రియు 

నేనానియుంబోలె తాను చారుద క్రవసంతసేనలకు ఏది తగునో అది సాధించిన సాధు 

కార్యదీక్షితుండు. ఇ వొక అనూచానపు[క్రుండు శర్విలకుండు, కులము చెజుచుకొని 

బోగముదానిని వలచి, దానికి ఈవలయు డబ్బుకై దొంగతన మభ్యసించి, దాని 

వైనను నీకితస్ప కే చేయుచుండి, దానిని విలుచుకొని తన వధువుగా(ేసికొందు నని 
బేరమాడుచుండి, అమే ఒకనా(టి పెద్దదొంగతనాన దొంగిలించిన ధనముతో 
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దానిని విలుచుకొన్న రసికవిలాసి. నా(టి రాజ్యపాలనా దోషములు ఎంచి, దానిం 
జక్క (బెట్ట దీక్షంబూని పితూరీ లేపి సాధించి, సాధు రాజ్యముం బ్రతిష్టించి- సాధు 

వులం గాంచి గొరవించిన యొక కార్యశూర రణళూర పురుష విశేషము. 

మదనిర్ ?__ 

ఈశ ర్విలకునికి అనురాగాలంబనము మదనిక, బోగము దయ్యు తన యందము 

నకు సాటిడున పురుషగుణానురాగముగలది. ధనానురాగమును బోగమువృత్తిని 
మానుకొన్న కులాంగనతనమునకు ఉవ్విళులూరినది, తన సానికి వసంత సేనకు ఎంత 
యుం గూర్చునది. అపారమైన తెలినితేటగలది, శర్విలకుండు దొంగిలి తెచ్చిన 

యా యిల్లడకై ఇటు వసంతసేనకును అటు చారుద క్తునికిం గూడ అ(ప్రియము 

గావింప(బడినదే యనియు తనకు విలువగా వసంత'సేనదే మైన యానగను ఆమెకు 
చూపనగునా యనియు వందురి శర్విలకుం దూటి, తప్పించుకొను నుపాయుమును 

అతనికి నేర్పిన నిపుణురాలు. దాన నింక తనకై న బేరము చెడిన, తాను నిష్కీ.)త 
కాకపోవుదును = అని తోంచినను చింతింపక ;సానికి అపకారము కూడదు, తా నేమైన 

కానీ అను స్వామిన్యనురాగార్జవళాలిని, మణీ దై వయోగమున సాని సౌజన్యమున 
దాననే నిష్కీ9తయై వధ్యువైనను; వసంతసేనను వీడిపోలేక కృతజ్ఞతకు ఆమె పాదా 
లలో అశువులు రాల్చిన్మ కృత జ్ఞయు బుజుకయు, శర్విలకుని కెంతయుం గూర్చిన 

పతివ్రత, 

దరురకు(డు | 
టి 

దర్దురకుండును ఒక తమాషామానిసి. రాలుగాయయు సొంటుకొాయయు, 

పుట్టుజూదరి, అందు ఎంతో ధనము జయించి రాజునలె సెండ్రి చేసికొని మితులం 

బొంది దానా లిచ్చి భోగా లనుభవించి జూదమే వృత్తిగా నుండి దాననే సర్వమును 

పోగొట్టుకొని, ఒక బొక్క-_లపేలికను, విప్పరానిదానిని కుచ్చెలుగా మడిచియే బుజాన 

దాల్చి, నిముస మొక్క_చోట కౌలు నిలువక దిన మంతయు ఖుషాలుగానే వీధులు 

తిరుగుచుండు వాండు; ఇప్పటికిని జూదపు మహిమను నమ్మినవాండు, తన పూర్వచరి 

తముం బట్టి సభికుని కంట బడ జంకుచుండును, వీధి జగడాలలో కలుగంచేసికొని 

తూజి, దయగొని బలహీనునికి తోడై తా జగడమాడి ఎదిరి కన్నులు నిండ మట్టి 

దుమ్ము కొట్టుట'కై న ఓడనివాండు. ఆపూటకు దొరకిన దానిని దొరకినంతే తిని గడుపు 
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చుండువాండు, స్వభావసాహసికుండు. అట్టివాడు రాజ్యాన పితూరియే లేచుచున్న 
అందు చేరకుండునా * కర్విలకా శ్రితు(డై నాండు. నాటకాంతమున చందనకాదులతో 

అగపడియున్న బాగుగా నుండెడిది. మణీ అగపడలేదు, 

సంవొహకు(డు :.__ 

సంవాహాకు(డు పాటలిపుత్రప్ప మంచి గృహస్థు కొడుకు. సంవహనమును _ 

ఒళ్లు ఆప్యాయముగా పిసుకుటను _ విద్యగా నేర్చినాడు నగరదర్శనకుతూ 
హాలమున ఉజ్జయినికి వచ్చిన వానికి అది (బ్రదుకుతెరువై వాడు చారుదత్రునికి సం 

వాహకుండుగా కుదిరి ఆతని దయౌొదార్యాదికి సంతసించుచు సేవ చేయుచుండినాండు, 

సాధారణముగా గొప్ప యాఢ్యులు అంగసుఖపరాయణలు సంవాహకులచే అంగమర్డ 

నము గావించుకొందురు. వసంత సేనయు అన్నది సంవహన మెంతయు సుకుమారమగు 

కళ అని, చారుదత్తుని దార్మిద్యము పైకొనంగా ("ఆత(డు చారిత్రమాశ్రావశేషుండు 
కాయగా అటి ఆవృ త్తిం గోలుపోయి. అతడు జూదమునం (బ్రవేశించినాండు* 

ఆ విద్య చక్క_(గా రాక ఆటలో ఓడి, పది సువర్ణములు కట్ట లేక సభికునిచే తన్నులు 

తిని పరారియై దాగుకొనుటకు తలువు తెజచియున్న వసంతసేన యింట జొచ్చి 

శరణు చేడి, పొంది, వసంతసేన తన్నుంగూర్చి యడుగగా తా నొకప్పుడు ఆర్య 

చారుంద త్రా శితు(డ నని చెప్పినందులకు ఆమెచే ఎంతయు మన్నన యాదరములు 

పొంది జూదగాండ్రబాకీ యామె తీర్ప(గా, ఆమెవలన సెఖవుగొని, అప్పటికి తన 

జీవిత కేశములం దలంచుకొనిః రోసి, ఇంక పరివ్రజింతు నని బి బొద్ధశ్రమణకుడై నాండు. 

అట్టు అవ్యాజముగా అంతయుపకారము చేసిన వసంత సేనకు (పతి తాను ఏమి 

చేయగల నని నిస్పృహం౦ జెంది. దానిం దలంచుకొనుచునే యుండెను, ఇట్లుండ 

ఒకదినము తాను తన కావులం గుంజుకొనుటకు శకారుని పృుష్పకరండకములోని 

కోనేటికి పోయి మరలువాండు గుడ్డ ఎండవేయను తగినచో టని ఒక యెండు 

టాకులరాళీపై పజుప(గా, అది వసంతసేన పీనుగుపై కప్పియున్న పండుటాకుల 
రాశిగా ఏర్పడి అందు ప్రాణి కదలాడుటం జూచి, చేయి వెలికి నిగిడిన మరల 

(పాణము వచ్చుచున్న వనంతసేనం జూచి యానవాలు పట్టి తేర్చి దాహము తీర్చి 

కాపాడి తమ మఠమున 'సేదదేర్చి, మజుసటి దినము ఆమె కోరినట్లు చారుద త్తునిం 

టికి కొనిపోవుచు దారిలో చారుద త్తుం జంప గొనిపోవుచున్న చాటింపు విని 

ఆమెను ఆగుంపులో చారుద త్తునెదుటికిం గొనిపోయి కూర్చి _ దాన వారిచావులు 
తప్పించిన కృతజ్ఞు(డు, ప్రత్యుపకారశీలు(డు. సాధువు. అతనికి చారుదత్త 
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వసంత'సేనా శకార శర్విలకాదులదై. ఎగుడుదిగుడులతోడిదై న ఈలో కచరితముం 

జూడ6గా వె వె రాగ్యమే బలపడినది. అతనిని ఆదరించి (ప్రత్యుపకరించుచు చారు 

దత్తుడు ఆ క్రొత్త యార్యకరాజ్యమున సర్వబొద్ధ మఠాధిపతిగా చేసినాండు. దేశాటన 

కుతూహలము, నమ్మిన 'సేవకునితనము, కృతజ్ఞత (ప్రత్యువకౌరపరత వై రాగ్యము = 

ఇవి వీని లక్షణములు. 

౫, మృచ్చక టిలో హాస్యము 

మజీ యే నాటకమునను ఇట్టి యొక శీర్ణి కకు అవకాశమే యుండదు. 

విదూషకు( డున్నచోట వాని నాశ్రీయించినది ఫరవంతయో ఉండును, మథి మృచ్చకటి 

కమున అది యొక శీర్షి కచేయగల యట్లు "పెక్కు తెజంగుల తొలినుండి కడవణకు 

నిండి యున్నది, ప్రతిసటలోను ప్రతిపాత్రమందును సంవిధానమునను అగపడుచునే 

యుండును, విసివింపదు. చప్పనగాదు, చమత్కారము కనిపించునది, కొత్త కొత్త త్త్గాం 

మొగ్గు తగ్గులుగా యథాప్యాత్ర సందర్భముగా పర్వియున్నది. 

హాస్యముం గూర్చిన శాస్త్రము ఇంచుక, . సొ, ద, 11 = 229....“వికృతము 

లయిన యాకారము వాక్కు వేషము చేష్టలు ఇత్యాదులయొక్క వేడుకవలన హాస్యము 

గలుగును. ఉ త్తములకు స్మితహసితములును, మధ్యములకు విహసి తావహసితములును 

నీచులకు అపహసితము అతిహసితంబును, ఇంచుక నేత్రవికాసము ఆధరచలనంబును 

కలది స్మితము, అదియే దంతములు ఇంచుక యగపడుచున్నచో విద్వాంసులచే 

హసిత మన(బడుదున్నది. మధురస్వరము విహసితము, అంసళిరఃకంప సమేతము 

అపహసితము, బాస్పములతోడిది ఒడలు విసరుట కలది అతిహసితము * 

హాస్య ము శృంగారమున పుట్టును. కావుననే శాస్త్రమున శృంగారము 

వెంటనే హాస్యముం జెప్పుదురు, 

శృక్లొరాద్ధి భవేద్ధాస్యో.... .... భరత = V1. 44, 

శృజొరానుకృతిర్యాతు, స హాస్య స్తు ప్రకీర్తితః _ 45, 

ఎత్తుకొనంగానే (ప్రస్తావనలో సూత్రి చాల సేపు పాటపాడినందున అలసితి 

నని యింటికి పోయి నటిని తన భార్యను పిలిచి = “తినుట కేమైన ఉన్నదే 

MR -—1 
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ఇంటిలో” అనంగా = నటి “అన్ని యున్నవి” అని, ఏమి! మన యింట నన్నియు 

ఉన్నవా ి అనయా “అంగడిలో ఉన్నవి.” అనుట హాస్యమై. ఈ నాటకాన హాస్యము 

దండి అని తొలుతనే సూచించును. 

కొన్ని యెడల మాటలశ్లేష, వక్త ఒక యర్హమునం జెప్పినదానిని శ్రోత 
గ అక్ ఢి 

ఒం డర్భమునం గొనుట. 

1. మైతేయుండు వసంతసేన యధిసరించి వచ్చినప్పుడు. 

ఆమె వచ్చియున్నది అని చెప్పవచ్చిన చేటునితో. 

మశ్రే-_ ఓరీ ఎక్కడరా నీవు ఈగాలిలో వానలో పెంజీకటిలో వచ్చితివి * 

చేటుడుఓరీ ఇదిగో ఆమె 

మె(తే-.. ఎవరురా; ఎవరురా ఆమె * 

చేటు(డు ఇదిగో ఆమె. 

మెశే _ఏమిరా మెమ్మె, మెమ్మె, అందువు, కజవులో ముసలి సన్నాసివలె 

మెమ్మె అని ఎగళ్వాసించెదవు ! 

=... బేటుండు--నీవు ఎందుకురా ఇంద్రోత్సవమునకు ఆసగొన్నట్లు కాకి వలె 

బిగ్గరగా కాకా కాకా అందువు ! 

మె(తే__మటీ చెప్పరా * 

చేటుండు _ ఓరి నీకొక (ప్రశ్న వేసెదను రా.* 

మై(తే-- నేనును నీతలపై నాపాదము వేసెదనురా. * 

ఇత్యాది యెల్ల, 

ఆ రెంటిని (వసంతము _ 'సేన్స ఒకటిగా కలిపి చటన చెప్పు. 'సేనవసంత, 
కాదురా పదాలు త్రిప్పి చెప్పరా. పాదాలు వెనుకకు మరల్చి నిలిచి _ సేనవసంత, మూర్చ _ 
పాదాలు కాదురా, మాటలు. వసంతసేన = ఇదిగో ఆమె వచ్చినది! చారుడ త్తునితో 
చెప్పు అనుట యెల్లను. వయన్య నీ ధనికుండు వచ్చినాండు. నాయింట ధనికు డెక్కడి 

వాడు * ఇదిగో వసంతసేన వచ్చినది, ఇందెల్ల ఎంత హాస్యము తొనుకు చున్నది ! " 
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చేట వేసగానికి నహాసమ్ అని అభినయనూచనయు ఉన్నది. తొలియంకమున 

శకారు(డు వసంత సేనం దబుమునపుడు, ఒల్లని దానిని వలచి తజుము రసాభాసము 

ననే ఒకపాటి హాన్యము ఉన్నది. అంతియ కాక అప్పటి వాని మాటలలో నెల్ల 

హాన్యము తోంచుచునే ఉండును . ఒల్లకున్న కత్తితో నజుకుదును చంపుదును 

అనుటయు, ఓసి వర పురుష మనుష్యుండను వాసుదేవుండను = నన్ను కామింపవే! 

అనుటయు, అందులకు వసంతసేన కోపముతో మూయుము నోరు, పాపము ఆమాట _ 

అన్నట్లుగా *ళాన్హమ్* అన(గా = దానికి శ్రానమ్ అని ఛాయంగోనిి నన్ను 

(సేమించిః నొక్తై పరువె_త్తి *“అలసితివి అని జాలిగొనుచున్నది యని చప్పట్లు చజచి 

పకపకనవ్వుటయు ఎనిమిదన యంకమున (శమణకుండు (ప్రసీదతు ఉపాసకః అని 

శ్రమణకభాషగా ఉపాసకుడు మన్నించునుగాక అనియు నీవు ధన్యుండవు, పుణ్యు. 

డవు అనియు మెచ్చుకోళ్లు పలుకంగా వానికి మంగలి యనియు నాస్తికుండనియు 

తొట్టి యనియు కుమ్మరి యనియు ఏమేమో యపార్థములు చేసికొనుటయు హాస్యమే. 

మజీయు శకారభాషితమంతయు _ ఆపేరునకు తగిన “శకార ప్రాచుర్యము? చేతను 
“ఆగమలిబ్గివిహీనం దేశకలాన్యాయ విసరీతమ్ వ్యర్థెకార్థ మార్గం భవతి హి వచనం 

శకారస్యి అన్న యన్ని యవలక్షణములచేతను * రావణ "స్యేవ కున్నిమ్ ౫ అనియు, 

“ హనూమాన్విశ్వావసో ర్భగినీమివ సుభద్రామ్ ” అనియు మొదలుగా నున్న వానిం 
బోలినది ఎంతయు నవ్వును పుట్టించునదే యగును: ఆ నవ్వులతో, వానియెడ ఒక 

రోంళళయు కోయచునే యుండును. ఇదియు, ఇంకను ఉన్నదియు హాస్యమయమే, 

శకారు(డు తాను పాడుదు నని గొంతె.త్తి వికారముగా పొడి విటుని ఏమి 

ఎట్లున్నది నాపాట యని యడిగి, అతని కంటెను తన్ను తానే మెచ్చు కొని, ఎందులకు 

బాగుగా నుండదు, ఏల కాను గంధర్వుండను ! గొంతు చికిలియగుటకు ఎట్టి వస్తు 
వులతోడి సాధకములను అన్నముతో తిందును _? అనుటయు హోస్యజనకమె, 

విటచేటులతోడి శకారుని మాటలహాన్యమున రోంతయు భయమునుం గూడ. 
చోయచుండును, విటుండు ఏ తప్పును చేయని యీబాలను నగరభూషణమును నేను 

చంపుదునేని ఏతెప్పతో పరలోకనదిని. దాయటుదును * అని యనగా తోంచుకొనకుండ 
నేని త్తునులే సీకు మంచి పడవను అందులకు. అనును. వసంత'సేనం జంపి వా(డు 

పడిన నంతోషమెంత ! నవ్వుచు నా యీ పర్శాక్రమమును మాయమ్మ చూడదాయెనేః 

మాయన్న చూడ(డాయెనే !__అనుట. మరలిన విటునితో *చంపివేసితినోయ్ దానిని. 
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నాపర్శాక్రమము చూడుము అని వసంత సేన పీనుంగుం జూపుట.- అందులకు పొందిన 

దుఃఖాన మూర్చిల్లి తెలిసి యెంతేని ఏడ్చుచున్నవానిని “భావా, వత్తువా, తామరల చెజు 
వులో ఈందులాడుదము.* అనుట, చారుదత్తుండు కొ ర్రికింగొని పోంబడుచుండ(గా 

వానింజూడ జుట్టువాణీన జనుల పెద్దగుంపును చూచి సంతోషించుచు, ఈదరిదద్రునిశే 

ఇంతగుంపు కూడినదే, ఒక'వేళ రాజశ్యాలుని ఘనుని నన్ను. ఇట్టుచంప( గొనిఫొవుదు 

రేని అస్పుడు ఇంక నెంత పెద్ద గుంపుకూడునో అనును. ఆమూర్థత ! అదెంత 
హాస్యము, వసంతసేన (బదికి వచ్చి, చారుదత్తుం గూడి వారు క్రొ త్తరాజుచే దొర 
దొరసానులు చేయంబడగా, తన్ను భటులు పట్టువజు(చుకొని 'పెడజెక్కలు విజిచి 

కట్టి వారి యెదుటికి తేంగా = వసంతసేనం జూచి తొ త్తుకూంతురా నన్నుకాపాడపే - 

ఇంక మరల నిన్ను చంపనులేవే. అనును. ఇట్లు హాస్యము తోంపని మాట లేదు. 
ముందు హాన్యము. తర్వాత మజేమేని, 

ఆపోలీను అధికారులు వీరకిచందనకులు జగడమాడు కొనుటయు నవ్వుల 

గొల్పునదే, అందులో ఒక డొకనిని చేతి సంజ్ఞలతో, ఇజాతితునుక పె క _త్తిం దీటుట 

కత్తెరతో క త్తిరించుటం బోనివానితో సీజాతి మంగలి కదా అనుటయు, మటొక 
డును అశ్లే సన్నలతో భేరీమొదలగు చర్మవాద్య నామములతో నీజాతి మాదిగ కద్మటా 

అనుటయు, నేను తనిఖీచేసిన దానిని మరల తనిఖీ చేయుటకు నీవెవండవురా అని 
ఒక6 డొకనిని తన్ని కూల((ద్రోయుటయు, వాడు దొరతో చెప్పి నిన్నేమి చేయిం 

తునో చూడు అని వెడలిపోవుటయు, చందనకుండు బండిలోనున్న ఆర్యకు నుద్దే 

శించి రహస్యముం గాచుచు వసంత సేనా అని పిలిచి బయటికి వ్యవహరించుటయు _ 

“ఇందము రహదారి తనిఖీ ఐనదన్న చీటి నీకు,” అని తన కత్తి నిచ్చుటయు ఇది 
కథలో ఎంతయో (ప్రధాన విషయ మయినను అంతయు హాస్యపూరిత ము. 

శకారుని చేటుండును హాన్యముగా పలుకనేర్చును. 

శకా__ నాబిడ్డా స్థావరకా చేటా, నేను నీకు బంగారు మురుగులు ఇత్తునురా. 

చేట-._ఇచ్చిన వానిని నేను పెట్టుకొందును, 

శకా.సీకు ఒక బంగారుపీట పెనైదనురా. 

చేట... పెట్టిన నేను దానిమీంద కూర్చుందును, 
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ఇప ఇంకను. 

శక్రా__మజీ నామాట విను, చంపరా వసంత'సేనను. 

చేట___అన్నియు విందును చేయుదును, ఆకార్యము తప్ప. 

వసంత సేనాచేటుండును వసంతసేన = పేరు తటాలున చెప్పక . మామిళ్ళు 

ఎప్పుడు. పూచును* వసంతమున ౬ నగరాలకు ఏది రక్షణ? సేన _ అని విడదీసి 

ప్రశ్నలువేసి, తర్వాత ఆజవాబులం గలిపి వసంతసేన యనిపించుటయు హోస్య 
జనకము. 

విదూషకుడు గదా నాటకాలలో హోస్యగా(డు. మటీ.యిందు మెశతేయు(డు 

ఉన్నాడు. ఆతనిం గూర్చి ఒకవిధమైన హాస్యము పూర్వము ఉదాహరింప(బడినది. 

"ఇంకను ఎన్ని తెఅంగులదియో ఎంతయో కలదు. ఆతని మాటలలో ఉల్ల కుట్టు - 

ఉత్పాంసము ప్రాయికముగా నుండును. మైశ్రేయునిది మాటలహాన్యము. రెభిలకుని 
యతిమధుర తం గ్రీగాత్ర సమ్మిళితమైన పాటం గూర్చి, (స్త్రీ సంస్కృతము పఠించుచో 
క్రొత్తగా ముక్కుతాడు కుట్టిన యావువలె ఎక్కువగా *“సుసూ శబ్దము చేయును _ 

మగవా(డు కాకలి పాడుట వాడిన యెండిన పూలు చుట్టుకొన్న ముసలి పౌరో 

హితుడు వేదమంత్రము జపించున ట్లుండును అన్నాండు, దేనిని చారుద క్తుండు 
మైమజచి మిక్కిలి మచ్చుకొన్నాండో. ఇందు అతని సంగీతాజ్ఞానమును స్పష్టము. 

కలలో “వయస్యా, నీవు ఈబంగరు నగను నాచేతినుండి తీసికొనకున్న ఒట్టు” 

అని పలవరించి ఆన్యాసమును దొంగశర్విలకునిచేత తాన పెట్టినాడు. వసంత సేనత ల్లి 

అతిస్టూలకాయను చూచి అబ్బో! డాకినియే! అని ఎంతబొట్ణ్ల! ఈమెను పెద్ద 

డేవతావిగహమువలెే ముందు అక్కడ నుంచి, తరువాత వాకిళ్ళు - అమర్చియుండ 

వలెను. లేకున్న ఈమె ఏవాకిటను పట్టదే : అనును. *చాతుర్ధికమను జ్వరముచే 

ఆమెయట్టు స్థూలయై పోయినది” అని అనగా “బాబూ చాతుర్ధిక జ్వరమా, 

నన్నును అట్లు అనుగ్రహింపవయ్యా నీకు (మొక్కెదను” అనును. “చచ్చిన 

ఆమెను బయటికి ఎత్తుకొనిపోవ అలవిపడదు, వాకిళ్ళు పట్టదు. నక్కలను కుక్క, 

లను నూటిని ప్రవేశపెట్టి పీనుంగును తినిపింపవలసినదే”, అనును, జంట బంగారు 

నగలను జరీయుడుపులను ఒంటినిండ ధరించిన వసంతసేన తమ్మునిం జూచి 

ఏపుణ్యము చేసిన ఈమె తమ్ము(డుగా జన్మముకలుగునో _ అనును. అంతలో వాండు 

వట్టి వల్ల కాటి పూచిన చంపసకవృక్షము . పో అనును, ఎత్తిపొడుపులేని మాట 
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తానై కలుగంజేసికొని ఒకరి పక్షము చేరి వీథిలో కొట్లాటల పర్యంతమునకు వెను 

కాడనివాండు, తన యు త్తరీయము, విప్పిచూపరాని ఒక బొక్క-లపేలిక, దానిని 
విప్పి, చూప(దగదని కుచ్చెగాచుట్టి దానిని లాలించినా(డు...++...అఆయం పట 
శి ద్రశతై రలంకృత కః... ... ...సంవృత ఏవ శోభతే! అని. 

శర్విలకుడు జందెమునకు ఎన్ని యుపయోగములు చెప్పును! దానితో 
కన్నమును పొడుగు వెకల్పులు కొలుతును అని కొలబద్దను, మజచి వచ్చితినే యని 

యట్లుపయోగించును. (ప్రతానరుద్రుని వెజ్టియగంధరుండు వీ(పుగోశికొనుటకు పనికి 
వచ్చు ననండా ! 1 

సందర్భాలయు సన్నివేశాలయు హాస్యమును కలదు. వసంత సేనాచేటు(డు 
మెశ్రేయునికి (ప్రశ్నలువేసి వానిని జవాబు చెప్పలేక మిణకరింప(జేసి వానింగాంచి 
అందజీని నవ్వునట్లు చేయుట, ముందే మాటలహాస్యమున ఉదాహృతము ఒకటి. 
శకారునియు వసంత"సీనయు ఆభాసశృంగార ఘట్టము లెంతయు హాస్య జనక ములే. 

శకారు(డు చీకటిలో తాను మరల పొరబాటు చేయునునో అని 'విటచేటులను 
ఇక్కడ ఇక్కడ అని కూర్చుండంబెట్టి గుజుతు పెట్టుకొనుబయు, రదనికను వసంత 
యనిలాగుట, మైక్రేయుని నవ్వు 'ఏడువు మొదలుగా అని వాని 'పెంకెజవాబు 
వినుటయు హాన్యజనక'మే. 

సంవాహకు(డు జూదాన ఓడి దెబ్బలకు వెబచి పరారియై పొడు దేవళములో 

దేవతా విగ్రహమువలె నగుటకు పాదాలు ముందుకు త్రిప్పి తా వెనుకకు నడిచి 

గుడిలో చొచ్చి కదలక నిలుచుండుట రాతిబొమ్మ కొయ్యబొమ్మ అని వారు 

ఊచిన కదలకుండుట వాని యెదుట అంతట సభికుండును జూదరియు వాని 

గుట్టు కనిపట్టి జూదమాడ తొడంగుటం జూచి వాండు తన్ను నిలువరించుకొన లేక 

ఆటకై బయటికి. వచ్చి వారికి దొరకుట ఎంత హాస్యజనక సందర్భము! తరువాతి 

జగడాన దర్జురకు(డు వచ్చి సంవాహకునికి సాయపడం గలయుటు కొట్లాట = సంవాహ 

కుడు తప్పించుకొన లేక వసంతసేనయింటం జొచ్చి శరణడుగుట . వాని బాకీ తీర్చ 
వసంతసేన ఒక బంగారునగ చేటిచేతనిచ్చి ఆ జూదరులకు ఇచ్చి పంపుమని చెప్పుట, 
వారిని వెదుక వచ్చిన చేటిని దాని చూపులచే రసిక భుజంగుల బేరానికి వచ్చిన 

, దానింగా బ్రమసి ఆ జూదరులు మే మాపాటి సంపన్నులముగాము, మజేవ్వరినై నను 
చూచుకొ మృనుట, వారే సంవాహకు జూదపు జేతలని కనుగొని [అది వారికి ఆ నగ 
సిచ్చి సంపివేయుట . ఇదంతయు ఎంతటి నవ్వుపుట్టించు సంవిధానము. _ శర్విలకుని 
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ఒక కత చెప్పినాడు _ ఓరీ తటాలున చంపకు. క్షణము ఆంగు, ఇంతలో 

ఏదేని కారణము కలుగవచ్చును వధ్యుండు విడుదలయి పోవుటకు = అనుటయు 

అఘోరాన కొంత హాస్యచమత్కారకారియే. 

అరరే, ఇది యెటువంటి హాన్యజనక సందర్భము! శర్విలకు(డు మదనిక 

నిష్క్రయమునకు వసంతి సేన యుంచిన యిల్ల డనే దొంగిలుటయు, దానిని కనిపట్టి 

మదనిక అది కానిపని, సాని నగనే సానికి నిజనిష్క_9 యధనముగా ఎట్లిచ్చుటు నీవు 

చారుద త్తుమానిసిగా వసంతిసేనకు న్యాస ప్రత్యర్పణము చేసినట్లు చేసిపో _ అంతే, 
ఇట్లు మన పని కాదు, దానిదారి చెడినది యని శర్విలకుని చారు త్తుమానిసిగా నగతో 
వసంత సేనకడకు( బంపంగా వాండు ఇదిగో అమ్మా, సీన్యాసము, చారుద త్తయ్య 

' ఇచ్చి రమ్మన్నాండన్నట్ల నుటయు, ఈనర్వము పొంచి చాటున వినుచుండిన వసంతసేన 
తన (ప్రతి సందేశముంగొనిపో అన(గా ఇంక మరల నక్కడి కెవరు పోవుదురు 

అని గొణుగుకొనుటయు అంతట తడవుకొనక నిజాదార్యము మెజయ, అస్టైన 

ఇదిగో ఈమదనికను నీవు గ్రహించు, దీనిని నాకు తెచ్చి యిచ్చిన వానికి మదనికను 
ఇమ్మన్నాడు నన్ను చారుదత్తయ్య యనుటయు శర్విలకుని తెలిసిపోయితినే అను 
వైలక్ష్యమును, మదనిక దొరకిన సంతోషమును, కృతజ్ఞతయు, మదనికా 

శర్విలకుల యాదాంపత్య పర్యవసానమును = ఈ సందర్భమెల్ల ఇంత యని 

_కొలువందగిన హోన్యమా ! 

ఇట్లు మహాకవి ఆదినుండి అంతమువజకు సందర్భములం బిగియు మనసును 

సుకముగా సడలించు హోస్యంపు( బెనుజాలును అలలతో పాజించి యున్నాండు. 

౬. నాటకమున స్టలకాలములు 

నాటక కథ యంతయు. ఉజ్జయినీ నగరముననే _ దాని యాయా భాగములందే 

జరుగును, 

1. మొదటి యంకము _ చారుదత్తుని యిల్లు దాని వీథి _ అందు జరుగును. 

శకార విట చేటులు ఆవీథిలో నసంతసేనం దజుముదురు. వసంతసేన చారుద త్తునింటి 
దిడ్డివాకిటిగుండ లోపలి ముంగిటికిం జొచ్చును. అంతయు అక్కడ. జరుగును _ 

అందుండి ఆవీథిలోనే వసంతసేన యింటికి అందజు పోయి మెశ్రేయ చారుద త్తులు 

చారుద త్తునింటికి మరలుదురు, 

MR — J 
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11. వసంతసేన యిల్లు _ వీధియోరగా వసంత సీనగది. ఆపీధీలో జూదరుల 

జగడాలు సంవాహకు(డు ఇంటి లోపల చొచ్చి రక్షితుండై వెడలిపోవును. కర్ణ పూర 

కుడు వచ్చి తాను ఏనుగును అణచి తజిమినకథం జెప్పుచో చారుద త్తయ్యం 

'బ్రస్తావించుట, ఆవీథిం బోవువానిని వసంతసేన యింటినుండియే మిద్దెమీ(ది కిటికీ 
గుండ చూపుమేర దాట చూచి సంతోషించును. 

1. చారుదత్తునియిల్లు _ మైత్రేయ చారుద కత్తులు ప్రవేశించుట. చారుద త్తుండు 

తన పడకగదికిం బోవును. “మైశేయ రదనికా వర్ధమానకులు తమతమ చోటులం 

బండుకొందురు. శర్విలకుని కన్నము, (ప్రవేశము; డు ఇంటిలో నలుప్రక్కల 

తిరిగి వెదకుట - బంగారుం గొని కన్నముగుండ వెడలిపోవుట. తక్కిన దంతయు 

ఆయింటనే. 

IV. వసంత సేనయిల్లు - వసంత సేనగది _ ముంగిలి, ఒక తట్టు కామదేవుగది 
వాకిలి మదనికా శర్విలకులు తమసనియై వెడలిపోవుదురు. ఇంతలో. మైత్రేయుడు 
వచ్చి వసంతసేన బంగళా ద్వారము చొచ్చి, అందుండి యెనిమిదిలోగిళ్ళును చూచుచు 

దాటి వసంత 'సేనగదికిం బోయి _ సందేశము జెప్పి రత్నమాల ఇచ్చి, పతి 

సందేశము గొని. అందుండి వెడలిపోవును. 

V. చారుదత్తునిల్లు _ చారుదత్తుండు వృక్షవాటికలో తడిసి 'పొక్కిన చెమ్మ 

గోడచెంత క్రక్కదలిపోయిన నెలకట్టున గుంజల మీ(ది చాందిని[క్రింద కూర్చుండి 

యుండును _ మెకేయుండు తజియును. వసంతసేన 'చేటుండును; వానిచే వసంత సే సన 

తెలుప(బడును, వసంత సేనయు విట ఛత్రధారిణులతో వానలో ఆవీథీలో వచ్చి; చారు 

దత్తువాకిటనే తక్కిన వారిం బంపి, తాం ద్రపేించి చారుద తుం గలసికొనును 

అందజును అందుండి లోపలికి నిష, కామింతురు. 

VL. 'చారుద త్తునింటనే ఆరంభము - వసంతసేన అందుండి నిదలేచిః 

జీర క పుష్ప కరండకోద్యానమునకుం బోవ ముస్తా బగును. _వర్భమానకు(డు బండిని 

తెచ్చి మరల వెనుకకు పోవును. ఇంతలో సంస్థానకచేటు(డు తన బండిని దిడ్డివాకిట 

నిలిపి, దారిలో అడ్డముగానున్న బండ్లను తొలంగింపం బోవును. ఇంతలో వసంత "సేన 

సొగసు ముగించుకొని వచ్చి తెలియక ఆబండిలో ఎక్కి. కూర్చుండును. ఇంతలో 
ఆచేటు(డు వచ్చి బండిలో ఎవరో ఎక్కినది యెజుంగకే. తోలుకొని పోవును - అపుస్ప 
కరండకనునకశే_ ఇంతలో కారనుండి తప్పించుకొన్న యార్యకుండు దాంగుటకు వాకిలి 
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కెబచియున్న చారుద త్రునింటం జొచ్చి దిడ్డివాకిటికి వచ్చి అక్కడికి అప్పుడే వచ్చిన 

చారుద త్తుని బండిని ఎక్కి దాంగును. ఎడ్ల: త్రుళ్లున పెనుమరలి చూడలేక ఆర్యకు కాలి 

సంకెల్ళమోతను అందెల రవళిగా (బ్రమసి వసంత సేనయే యెక్కిన దని బండిం 

దోలుకొని పోవును. ఇట్లు (ప్రవహణ విపర్యాసము - చారుదత్తుని యింటి దిడ్డివాకిటి. 
చెంత. బండి కొంత సాంగంగా పోలీసుల సోదా, ఐ దాంటిపోవును. 

VI. పుష్పకరండకోద్యానము - మైత్రేయసహిత చారుదత్తు-డు బండిలో 

ఆర్యకుం జూచి, అబ్బురపడియు: సంకోషించి, స్నేహము కలిపి, సంకెల యూడ్చి. 

ఆబండిలో నే భ(దముగా తనయిల్లు చేరుమని ఆర్యకుం బంపిః తాను, పోలీసులు 

చూతురో అని అందుండి త్వరగా ఇంటికి మరలును,. 

VI. ఆపుపష్పకరండకమే. విటుడు వల దన్నను శకారుండు శ్రమణకుం 

దన్ని పొమ్మనును. ఇంతలో సంస్థానకుని బండిలో వసంతసేన దిగును. చేట విట 

శకార వసంత సేనల సమాగమము. చేటవిటుల. దొల(గించి శకారుండు వసంత సే 

నను గొంతు పిసికి చంపి ఆకులం గప్పి దాంచును. మరల వచ్చిన యాయిరువురు 

తొల(గింపబడుదురు, శకారు(డును నిక్ష్క_మించును. శ్రమణకు(డు గుడ్డను 
ఎండవేసికొన నచటికి వచ్చి. ఆకులలో వసంతిసేనం- గనిపట్టి (బ్రదికించి లేపి, చేరువ 
తన మఠమునకు కొంపోవును. - 

IX, ఉజ్జయిని యధికరణమండపము. దాని పచ్చిక ముంగిలి బయలు. 

మండపాన పిర్యాదు విచారణ. 

మ. ఉజ్జయిని రాజమార్గము __ దక్షిణ శ్మశానమునకుం బోవునది. చారు 
దత్తు వధయాత్ర _ జనులగుంపు,. శ్మశాన పరిసరము - వసంతసేన చారుద తుల 

కలయిక, ఒకత ట్టుధూత అగ్నిలో ఉజుకుటం దప్పించుట. ఎల్లర సమాగమము” 

౭, కాలగమనము 

1. అంకము _ వైత్రబహుళ షష్టి ప్రాంతము. - అది బహుళ మేల యన 

కామడేవాయత నోద్యానము అన(గా యాత్ర, తిరునాళ్ళమొదలు వనంతసేన చారు 
చత్తునిపై మరులుగొన్నది యని దానికి సాక్షి శకారుండు అసూయతో సలుకుచున్నాండు. 
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 మటియు మదనిక రెండవయంకము మొదట ఎందులకో ఆ కామదేవ యాత్రలో: 

నసంతసేన చారుదత్తు శరణు(జొచ్చి అతనిచే అభ్యుపపన్నయైనది అనును, అప్పుడే 
వారికి తొలిచూపులు, చక్తుఃప్రీతి. అది మదనత్ర యోద(చతురదళ శుక్లము, కావున 

ఇది చెత్రబహుళము. మణీయు ఇది (ప్రదోష సమయము . ఏలయన పగలంతయు 

ఎక్క_డనో తిరిగి నంజకు చారుద త్తునింటికి మరలు మె(తేయు(డు అస్పుడే వచ్చినా(డు. 

[ ప్రసావనయు ఆసాయంకాలమే . రవంత ముందు - దినమంతయు సంగితను పాడి 

సూత్రి యలసి నాలుగు మెదుకులు దొరకునా అని ఖటఖటపడు కనులతో అతని 

యింటికిం బోయినాండు. అక్కడ నతని భార్య నటి ఏదియో (వ్రతపారణవంటల 

పయత్నాన ఉన్నది. ఇక్కడ చారుదత్తు నింటికి మరలుచున్న మైత్రేయుని వారు 
(బ్రాహ్మణునిగా నిమంత్రింప. గోరిన, వాడు ఒప్పుకొన(డు - నాకు వేటు పని 

యున్నది యనును, ] | 

చారుద త్తుండును సంధ్యాజపమునకుం గూరుచుండి ముగించును - వీధిలో 

గృహదేవతల నందెబలి పెట్టుమని రదనిక తోడున దీపపు వెలుతురుతో మెశ్రేయుం 

బంపును, అంతియ కాక శకారాదులు వసంతసేనం బట్టుకొనం దజుముట 

ప్రదోషముననే _ అపుడు వసంతసేన చారుద త్తు నభిసరించుచుండినది. ఆభిసరణము 
ప్రాయికముగా ప్రదోషముననే, ఇంతలో కృష్ణపక్షపు సందెచీకటి, మిన్ను కాటుకవాన 
కురియుచున్నట్లున్నది. వసంతసేన శకారుం దప్పించుకొనుటకు చారుద త్తు దిడ్డి వాకిటం 

జొచ్చి ముంగిట నిలిచి చారుద త్తునికి రదనికా(భాంతి కలిగించినది. అక్కడి యా 

సమాగమము ముగిసి చారుదత్తుండు వసంత సేనను ఇల్లుచేర్చు తోడు బయలుదేజు 
నప్పటికి దారికి దీపాలు అక్కణ లేక “రాజమార్ష ప్రదీపము చంద్రు. డుదయించి 

నాండు. కృష్ణపక్షము కావున అప్పుడు రాత్రి యెన్ని గంటలు కౌవచ్చి యుండునో, 

ఇట పాఠము ఇరు దెజంగులుగా నున్నది ___ సిద్దీకృత దేవకార్యస్యి 

“షవ్వీవ్రత కృత దేవకార్యన్యి” అని. ఇదేమో కృష్ణపక్షము, సాధారణముగా శుక్ష షష్టియే 

ప్రతాచరణకు( గొనంబడును. అన్ని శుక్లషష్టులును (వ్రతదినములే, మార్గ "మం 

బోని కొన్ని నెలలది విశేష మగుంగాక, దొంగ చొచ్చిన దినమునకుం బూర ము 

వచ్చినది, రత్నషష్టి అట్టిది. న్యాస పత్యామ్నాయముగా తన రత్నమాలికను చారు 

దత్తుడు తనవలన నంగీకరింపండు _ అని ధూతాదేవి అందులకు జిత్తుగా మొన్న 
రత్నషష్టి, తాను ఆవ్రతము పట్టితిని, నాండు సరిగా బ్రాహ్మణునికి పెట్టలేదు. దానం 

- గలిగినదేమో ఈయనిష్టపు దొంగతనము, అన్న సూచనగా ో........ బ్రాహ్మణః 
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సతి గ్రాహితవ్యటి సచన (ప్రతిగ్రాహితః తతః తస్యకృతే (ప్రతీచ్చ ఇమాం రత్న 

మాలికాం అని మైతేయునితో అనును, అది పొౌసంగంటోలును, మటీ యీకృష్ణషష్టిం 

గూర్చి యెట్లో. “కృష్ణ ప్రదోషమని చేజునిధాన తెలియు చున్నది, రాత్రి యెంత యైనదో 

ఊహించుకొన6దగును _ చం|దోదయముచేత. షష్టి ప్రాంతము కానోపును, 

మొత్తమునకు మొదటి యంకము 8: & _ గంటలు సట్టియుండును, -దినము 

చేశ ఒకపాటి నిశ్చయమైనది, మటణి యిది యేబుకువు * అదియు నిశ్చయ మైనన్తే, 

చెశ్ర బహుళ షష్టి (ప్రాంతము కావున వసంత రువు య చె [త్రమాసము - చారుద త్తు 

నికి మిత్రము జూర్డ వృద్ధుడు జాజులవాసన |ప్రావారకముం బంపెనే. *నస్యా జ్జొతీ 

వన నే అని కలదుగదా యన్న, అది జాజియ త్హరు పట్టించిన దగును. అత్తరు 

పట్టించిననే ఉత్తరీయము చక్క(గా వాసనకొట్టును గాని జాజిపూలు అందు ముడిచి 

నను అట్లు నిలిచి కమ్మటివాసన కొట్టదు, వాసంతాత పము తీష్టముగా నుండును. అస 

రాక్టామున ఇంటిలోపల ఉక్కగా నున్నందుననే రోహ'సేనుండు *మారుతాభిలాషి 

యై బయట పరుండి నిద్రించినా(డు, (పదోషమున ఉక్కు తీటీ మలయము మళ్ళి 

చల్ల(గా నుండుటయే కాక వైత్రవిభావరులు మంచుంగలిగియు నుండుటచే చలి 

యెక్కువగా నుండును, (పావారకమునం గప్పి వానిని లోపటికి కొనిపోవలసినది 

యని చారుద తుడు ఉత్తరువు చేసినాండు. 

“ఉడుగణై రుదయోన్ముఖచస్ట్రికా 
గతహిమై రివ చై(త్రవిభావరీ.? మాళవిక, 

(గత హి మై మంచుకమ్మిన - నునుమంచు మైత్రవిభావరిచెలువకు 'పైఠా 

దుకూలమువలె నుండును _ అని వే. వేం. వివరణము, 

“ఈష త్తుషారై ౩ కృత శీతహర్మె క. 

అనియు బు. సం. న కాళిదాసే; దాననే చెత్రముననే ప్రదోషసమయకశీతా ర్తః 

అనియు; అనేన (పావార కేణ ఛాడ యైనం-? అనియు, చారుద త్తుండు సూచించినా(డు. 

11. శుడవయంకము దాని మజుసటిదినము. ఉదయమే అగును. నిన్నటి 

సందెర్నాక్రుల చారుద త్తుని యా సమాగనుముం దలంచుకొనుచు విరాళిచే పరధ్యానముగా 

నుండి వసంత సేన తన చేటికి మదనికకుం దెలిసిపోవును, అప్పుడు 8 _ 9 గంటలప్పుడు 

ఆజూదరుల జగడము _ సంనాహకు(డు వసంత సేన యింట (ప్రవేశించును - అతని నిజ 



చారుద త్త దాస్యృప్రస్తావము _ అతండు చారుదత్తు గుణములం బొగడుటు అది 

సంత 'సేనకు ఆప్యాయముగా నుండుట, (శ్రమణకుండ నయ్యెదననుచు ఆఅత(డు 

నిష్క్రమించుట, కర్ణపూరకు(డు కట్టుతెంపుకొన్న యేనుంగును సమాళించి శ్రమణకుం 

గాంచుటు దారిం బోవుచున్న చారుద త్తుండు దానిం గాంచి మెచ్చుకొని జాజులప్రొవార 

కమును వానికి ఇనా మిచ్చుటు దానిని తెచ్చి నసంతసేనకుం జూపంగా చారుద త్తు 

నాకప్పడమును తా(గొని వానికి వేణు ఇనామిచ్చి సంతోష పెట్టి, చారుద త్తు సృష్ట 

స్పర్శకు (ప్రియాలింగనమునకుంబోలె సంతోషించుచుః చారుదత్తుండు అవీథినే తన 

యింటి ముందటిగా ఎందుండియో పోవుచున్నాండనంగా వసంతసేన మిద్దెయెక్కి. 

కిటికీగుండ చూచి కన్నులందనుపు కొనుట _ అంతయు పుర్వాహ్టాము 10 గంటల 

లోపల. నగును, 

111. చారుదత్తుండు పాటకచ్చేరినుండి మరలు నపుడు , అర్థరాత్రి దా(టు 

చున్నది, అతని చేటుండు ఇంట నున్నవా(డు 'అతిక్రామతి అర్గరజసీ? అనును, 

చారుద త్తునికిని దారిలో చంద్రా స్తమయము అగును. 111, 6, 10. ఇది శుక్లనవమి - 

వైశాఖ మైన 1కి 111కి నడుమ 17, 18 దినాలు జరుగును. మైత్రేయు(డు ఎన్నాళ్ళు 

ఈపాడు సువర్ణభాండమును నేను గాయట అనును, మథత్రేయ చారుద తులు ఇంట 

జొచ్చి వారివారి చోట్ల నిద్రింతురు. అనంతరము చంద్రుడు ,క్రుంకి చీకటి పర్వుటం 

జూచుకొని, శర్విలకుండు కన్నము వేయుట, తన పని ముగించుకొని పరారియగుట. 

కావున ఇది శుక్లపక్ష రాత్రి, నవమి దళములు గా(బోలును. ఇన్నాళ్ళును సువర్ణ 

భాండమును చూచుకొనవలయుటచే మైశ్రేయునికి నిద్రాభంగముగా నున్నదనుటచే 

ఆపాటికాలము జరిగియుండును. దొంగతనముం గూర్చి చారుదత్తాదులు కలని 

యన్నియు మాటలాడుకొని యగునప్ప టికి తెల్ల వాటి వచ్చినది - వర్ణ మానకుని కన్నము 

చక్క_(గా మూయుమని, చారుదత్తుడు. మైకేయుని ఇ(క నెచటికైనం బోవు 
వానిని, నాడు ఆరత్నహారముతో వసంతసెనకడకుం బొమ్మని, పంపి తాను 
శౌచము తీర్చుకొని సంధ్యావందనము చేసికొనం బోవును. 

17. ఆమజుసటి యుదయము. సై శాఖ శుక్ల దశ మికా(బోలు, శర్విలకుండు 

వసంతసేన యింటికి కి 9 గంటలకు సువర్షభాండముతో పోయియుండును. అక్కడ 

మదనికబేరము తీర్మానమై ఆవధూవరులు 10గ. కు అందుండి బండిలో తరలి 

యుందురు, ఇంతలో పూర్వాష్టామున నే మెశేయు(డు వచ్చి, వసంత సేన బంగళాను 
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చూచి యబ్బురపడి వసంతసేనం గలసికొని, రత్నాలహారమును ఒప్పించియిచ్చి “నేను 

సాయంకాలము చారుదత్తుం జూడవ త్తు నన్న వసంతసేన సందేశముం గొని చారు 
దత్తునికడకు మరలును, 

V. ఆసాయంకాలప్ప( (బదోషమే. పైశాఖసాయంకాలపు టాకస్మికపు మెజు 

ముల యుజుముల గాలుల పెద్దవాన. అందులోనే వసంతసేన యభిసరణము. వసంత 

సేన చారుద తుంగూడును. బయట వానగా నున్నదని లోపలికి అందజును పోవుదురు. 

వసంతసేన ఆరాత్రి చారుద త్తునితో ఆతని యింట గడపను. 

౪1. మజుసటి యుదయము. ___ వసంతసేన రోహసేనుని “మృచ్చకటిలో” 
సువర్ష భాండమును = తన బంగారు సొమ్ములను పెట్టి యిచ్చి, తాను సాగసు చేసికొని 

ముస్తాబు ఐ, చారుద త్తునింటి దిడ్డివాకిట పొరపాటున స్థావరకచేటుని బండిలో ఎక్కి 

పోవును, ఇంతలో: ఆర్యకుండును చారుదత్తు నింటం జొచ్చి, దిడ్డివాకిలి చేరి 

అక్కడ వర్ణమానకు(డు తెచ్చిన చారుదత్తుని బండిలో ఎక్కి పోవును. ఇది (ప్రవ 
హణవిపర్యాసము. 8 గంటలు కావచ్చియుండును. దాని దారిలోనే వీరకచందనకులు 
ఆ బండిని ఆ(పి 'సోదాచూచుచు జగడ మాడుకొని అంతట బండిని వసంతసేన 

' కూర్చుండియున్న చారుదత్తయ్య బండి యని తీర్మానించి రహదారి రాజవీథిలో 
పోనిచ్చును, 14 గంటలు ఐయుండును, పూర్వాహ్హము, శుక్ష _ ఏకాదశి కా(టోలును. 

71. పుష్పకరండకోద్యానమున ఆర్యక చారుదత్త సమాగమము. మైత్రీ 
నిబంధనము. చారుదత్తు నాశీన్సుతో ఆర్యకుండు ఆబండిలోనే తన యింటి తట్టు 
పోవుట, చారుద క్తుండు ఆరాజ వ్యళీకమునకు భయపడుచు ఇంక నందుుడ(గూడ 

దని, వసంతసేనా దర్శనోత్పుకుండుగా ఇంటికి వడిగా మరలును. పూర్వాక్షాము 

1, 11-30. గంటల [ప్రాంతముగా నుండును, 

- VIN. పుష్పకరండకోద్యానమే, మట్టమధ్యాహ్నము కావచ్చినది, స్థావరక 
చేటుని బండి చేరును. వసంతసేన దిగును. చేట విటులం దణిమివేపి శకారుండు 

వసంత సేనను మెడనులిమి, ఆకులు కప్పి దాంచి, (పొకారముదాంట దూకి తన 

యింటికి వెడలును. (శ్రమణకుండు (సంవాహకు(డు) వచ్చి వసంతసేనను మూర్చ 

తేలుచున్నదానిని లేపి ఓదార్చి మెల్లగా చెంగటి తన మఠమునకు కొనిపోవును. 

1X. మజుసటిదినము __ (ప్రాతఃకాలము _ శకారుండు అధికరణమండపమున 

నాడు అదే తొలి ఫిర్యాదుగా వసంతసేనఖూని చారుదత్తుని మీ(ద తాను దాఖలు 
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సంస్కృృతనాటకమున ఒక యంకము ఒక్క. “సీను అన్న శొస్త్రనియమము 

గలదు. కాని యెన్నియంకములో అన్ని “సీనులుగా విడదీయ(దగినట్లును, అట్లు చేయ 
కున్న ఒకతట్టు కొందణు భాషితములు పలుకుచు వ్యాపృతులుగా నుండ, ఒక తట్టు 

కొందబు తమ్ము వారు తమతో కలుపుకొనునంతవజకు నిర్భాషితముగా నిరభినయ 
ముగా నుండవలసి యేర్పడు ఘట్టము లుండును. అతివిశాలస్థలమున చిన్నస్థలము 

లను విడదీసికొన్న బాగుగా నుండునని తోచునట్టును ఉండును, శ్రీ శాస్తు)లవారు 
తమ శొకుంతలానువాదమున అంకాలలో స్థలక (సీను) విభాగముం జేసి చూపి 

యున్నారు, 

మన యీకొలమున నాటకశాలలు, (ప్రక్కపరదాలు, నడిమిపరదాలు, 

ఎలెక్ట్రిక్కు యంత్రాలు దీపాలుమొదలైన వాని సాయము కలిగి యుండుటచే 
నాటకములను సీనులుగా భాగించుకొని మృచ్చకటికంబోనిదానిని చక్కగా నిపుణముగా 

ప్రయోగింపందగును. కాని భరతముని చెప్పిన (పేక్షొగృహములలో, వానిని 
ఇమిడ్చి (ప్రయోగించుట ఎంతయు కష్టముగా నుండి యుండును, కాళిదాసు తన 

శాకుంతల (స్రయోగముం జూచుటకును భవభూతి తన యు త్రరచరిత (ప్రయోగమును 
చూడను ఎంతేని ఉవ్విశులూరిరని వాననే ఊహింపందగియున్నది. అవి అధ్యర్థయా 
మమున నిముడ్చ .నెంతో శేశము కలిగించునవి. . మణి మనకు ఇపుడు ఆశ్షెశముల 
యాలోచనయు, వానిని పూర్వులు ఎట్లు దాంటిరి అను చింతయు 'పెట్టుకొనుట ఏమియు 

(ప్రయోజనకారి కౌదు. అది చరితాన్వేషక కుతూహల పూరణమాత (ప్రయోజనము. 

ఎళ్లైట్లో కేశవడియే ప్రయోగింపవలసియు, లేకున్న మానుకొని నాటకమును దృశ్యమునే 
ఊరరచదివి విని తృ ప్రిపడవలసియు నుండియుండును, ఈకాలమున మృచ్చకటికమును 

అట్లట్లు సినీమాతెరపై కి ఎక్కింపను ప్రయత్నము జరుపంబడుచున్నది. 

ఈనాటకకథ యల్లికలో జూదరులవృ త్రము, ఆర్యకాధికృతమగు పితూరి 
వృత్తము, శర్విలకమదనికలది, శకారుని వసంతసేన ఖూని ఫిర్యాదు వ్యవహారము ౬ 

ఇత్యాదులు చక్క_(గా పొందుపడక వాని యదుకులు అగపడుచున్నవను విమర్శలు 

కొన్ని కలవు, ఇవన్నియు ఎంతయు చక్కగా పొందుపడనే పడినవని పూర్వము 

అంగాంగి సంయోగ విచారమున నిరూపితము,  మాళవికకొళిదాసు . శాకుంతల 

కాళిదాసుకన్న వేజినియు, మాలతీ మాధవమున కపాలకుండలాంకము మాధవ విరహ 
విలాపాదికము అదు కగును అనియు, ఇట్టి విచారములు వట్టి ప్రొద్దుపోనివి, అంగ్ల 

MR— మ్ 
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పండిత విమర్శల మనవారి యరగొటజ్ఞ్జానమునం బుట్టినవి, వానితో వృథాకాలయాపన 
యేల యని ఉభయ భాషా సండిత విమర్శక నిపుణులు నిర్ణయము కావించియున్నారు. 

_మృచ్చకటికము ఆద్యంతము ఏకధారగా రసవంతము, “భావో భావం నుదతి 

విషయాత్ రాగబన్ధః స ఏవి అనుటకు ఎంతయు( దగినది. 

చారుద త్తుండు ఆర్యకుని అట్లు తన బండిలో సా(గనంపినవా(డు, ఇక 

నక్క_డ పుష్ప కరండమున నుండ(గూడదు, మనుజపతికి మహావ్యళీకము జేవినం 

దునః చారులు చూతురేమో అని తరలుచు, మటి కొంత వసంతసేన రాలేదే, అగపడ 

లేదే, ఏమైనదో అని తలపోపికొనుచునే ఆమెంజూడం గోరిన తహతహతో ఇల్లు 
చేరినాడు. మటి వసంత సేన ఏమైన దన్న సంగతి అత(డు విచారింప లేదా* తా 

నాదినము మట్టమధా్యహ్నమునకు ఇల్లు చేరినాడు * తరువాత ఆదినము వసంత 

సేనం గూర్చి ఏమి చేసినాడు * ఇంటికి రాగానే విచారింసలేదా* మజుసటి యుద 

యము జాముప్రొద్దెక్క_నప్ప టికి అధికరణమునకు పిలుపు వచ్చినది. తన్నేమో రాజు 
పాలకుండు చక్కగా ఎజు(గును. తన కులకీలములు అత (డు చక్కగా ఎణీ(గినవే, 

మణీ దారిద్య్యమునం గలిగిన చులకనచే( గాకున్న తనకు అధికరణమునకు తటాలున 

పిలుపు ఏల రావలయును? ఆ తాను గావించిన రాజవ్యశీకము బయటికి పొక్కి 

యుండునా *___ అదొక్క_ పే అతని యూహయు చింతయు. వనంత'సేనం గూర్చిన 

చింత లేనే లేదు. మణి యధికరణమునకుం బోంగానే క్రొత్త.కథ ఎదురుకొన్నది 
“తాను వసంత 'సేనను నగలకు ఆసపడి చంపితి” నన్న శకారుని ఫిర్యాదుం గూర్చి తన్ను 

విచారింప6 దొడంగినారు. చారుద తుండు అంతవణకు నిన్న మధ్యాహ్నము మొదలు 

వసంత'సేనం గూర్చి విచారింపలేదా 2 

తన యేర్పాటు మేరకు వసంతసేన తన బండిలో తోటకు రాలేదు. ఇంికి 

రాగాన అడిగి యుండును. చేటి తాననుకొన్నట్లు తమ బండిలో నే వసంత 'సేన పోయినది 

చెప్పియుండును. తాను వర్ణమానకచేటుని వన్గంతసేనం గూర్చి ఏల యడుగ 

వను? ఆర్యకు( డ గపడుటయు, 'అది యొక గొప్పవిశేషమై చిత్తమును సర్వమును, 
మతి దేనికిని అవకాశ మీయక, అక్రమించుకొనందగిన, విషయము, అది రాజవ్యశీ 

కము, "పెద్దది, అప్పుడును తరువాతనుం గూడ చిత్తమున మటి దేనికిని చోటు 

ఇచ్చునది కాదు. మైత్రేయుడు తోంటలో అడిగినాడు అగపడంగానే వర్ధమానకుని, 
ఏలరా ఇంత యాలస్యము అని. దానికి వాడు బండి పజపు మజపుః అందులకై న 

శ 
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తన యాతాయాతముం జెప్పి నాయడు. ఇంతలో వారికి బండిలో అర్యకదర్శనము, 

మజ్ పప్రశ్నకును అవకాశము లేకపోయినది. వర్ణమానకుడు ఆర్యకునితో బండి 

తోలుకొని పోయినాడు. వాండు ఇంటికి ఎప్పుడు మరలినాండో. ఇంతలో చారు 
దక్తుండు చేటిని అడుగ(గా చేటి చెప్పినది. * రోహసేనునికి నగలు ఇచ్చి తా ముస్తాబై 

వసంతసేన మన బండిలో నే పోయినది” అని, ఆది తన బండి కామికి తానే సాకీ. 

మజెవరిని ఏమి యడుగ నవకాశము * 

వసంత సేనకు సొంతాన బండి యున్నది అందే కదా మదనికా శర్విలకులం 

బింపినది, వసంత సేన ఆఢ్య, బహు సరిజనము కలది. తాను ఇంట చెప్పియే 

విటాదిపరివృతయయ్యే అభిసరణము గావించినది. వారిని పంపివేసి రాత్రి చారుదత్తు 
నింట నుండు తలంపు గలదు. రాత్రి చారుదత్తుని తోడి మదన వ్యాపారమునకైన 

సలహాను (17-86) *సాటోపకపటానృతాదిని ” ఒసంగి పోయినా(డు, _ విటుండు. 
తాను మజుసటి యుదయము వజకును ఇంటికి రాకుందు నని వానితో చెప్పలేదు, 

ఎవరితోను తన వారితో చెప్పలేదు. చారుదత్తుండును అభిసరణము గావించి వచ్చిన 
వసంతసేన సురతాదియంతమున రాత్రియే యింటికి మరలుదుననునో అని ర్యాత్రియే 

వర్ణమానకునితో *యోజయ రాశౌ (ప్రవహణమ్. వసన్న సేనా గచ్చతు”* అని 

యేర్పాటు చేసెను. “గచ్చతు _ పోవునుగాక * అనుటను పరికింపందగును. ఆ 

యేర్చాటును చేటికిని జెప్పియుండెను. మణి వనంతిసేన రాత్రి యింటికి పోంగోరక 

రతశ్రాంతమై అందే పరుండెను. చారుదత్తుండు తాను వేంకువం బోవువాండు 
వసంతసేనను లేపి చెప్పక, చేటీ వర్ణమానకులకు మాత్రము తాను వసంతి సెనను 

పుష్పకరండకమునకు పిలుచుకొని రమ్మంటినని చెప్పుండని చెప్పి, మై్రేయుని. 
చేతను వర్గమానకునికి చెప్పించి అతనితోకూ(డ పోయినాండు. చూ. VI. 

చారు...వయస్య, చిరయతి నర్గమానకః, 

విదూ_.__భణితో మయా నధకామానకః _ “వస నృసేనాం గృహీత్వా లఘు అల 
ఘ్వాగచ్చ ” ఇతి, 

ఇక్కడ పుష్పకరండమునకు పోనలయుట ఈ యుదయాన తన్ను లేసిన చేటి 
మాటలవలన వనంత' సేనకు తెలిసినది, అంతకు ముందు తెలియదు. కావున వసంత 

సేన కై అమ్మయో విటు(డో చెప్పి పంపగా వసంత సేనబండియే వచ్చియుండును, 
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దానిం జూపి యిచ్చి, జూదాల కథలు వట్టివి అని రదనిక మై(తేయాదులు వసంత 

సేనతో గునగుసలుపోన(గా _ నేనేమి బాహ్యుండనా అని ఆ యెకరారులో కలసి 
కొని అంతట వానకు గాథాలింగన పూర్ణముగా లో పలికిం (బవేశించినారు. కావున 

ఈ కామునిరాయబారమున చారుదత్తుని మించిన నేర్చుచూపి జాణగా (ప్రగల్భగా 
వచ్చినదే కాని, విటుండు _ నేర్పిన సురతపాఠమునకు “యది కుస్యసి నాసి రతిః 

ఇత్యాదికిని, “సాటోస కూట కస టానృత జన్మభూమేఃి ఇత్యాదికిని వసంత సేనకు 

పడకటింట అవకాశమే కలుగలేదని అది బోగముదానికి తగిన సలహా; కులాంగనకుం 

దగదని వసంతసేన తలంచెచు. నిజముగా వనంతసేన, తన యనురాగపుం జరిత 

_మును తన నడువడియు వై శికమునకు దూరమైనందున తన గుట్టులను తన విట చేటి 

చేటికలకుం గూడ చక్కగా తేలియనీయలేదు. వెలయాలు తాను అట్టు శీలప్పటాలు 

ఐనందున మనసున తగిన తెగువ ధీరత యున్నను, పడుకటింట నొకపాటి జంకు 
తోడి గబ్బితనము, ముగ్గకులాంగనకన్న నెక్కువగా చారుద త్తునికిం బ్రతి యగునది . 
కలిగియే యుండెను. చేటితో “రాత్రి నేను చక్కంగా చూడలేదే ఆయనను” అన్నప్పుడు 

ముగ్గకులాంగనలం గూర్చిన యీకొళిదాసు సూక్తిని = 

క కౌర్తే ఎబ్వక్టిన నిర్వర్థయితుం చ రూప 

మిచ్చన్తి తత్పూర్వసమాగతానామ్ ; 

నతు (ప్రియే ష్యాయత లోచనానాం 

సమ్మగ పాతీని విలోచనాని,” మాళ 1V. 

చేమకూర వేంకటపతి సూక్తిని _ (వాదృప్రతివాదములు చేసి తన్ను అంగీ 
కరింపించుకొన్న = ఉలూపింగూర్చిన దానిని _) 

డే, చక్కెరబొమ్మ, నావ్రతము చందము దెల్పితి నంతె కాక సీ 

చక్క6ందనంబు గన్న నిముసంబయిన న్నిలుపోప శక్యమే 

యక్కు_న జేర్ప క కంచు దయ నానతి యం దలవంచె; నంతలో 

నెక్కడనుండి వచ్చె. దరలేక్షణకుకా నునుసిగ్గుదొంతరల్ ! 

తలంచుకొన(దగును, (ఐనను వన౦త సేనా చారుద తులు ఉలూప్యయర్జునులం 

టోలినవారు కారు. వారు మాటలలో అతిప్రొఢ (ప్రగల్ఫులు.) వసంత సేనయేమో 

పుష్పకరండకమునకు చారుద త్తుంగూడనే పోవలయును అని, (ప్రసాధనము ముగించు 
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కొని బండిలో ఎక్కెను, దుర్గెవయోగమున బండ్లమాజుపాటుచే శకారుబారిం బడవల 

సిన దయ్యెను, చారుదత్తుండు నిజముగా రాజవ్యశీకమునకు ఏమగునో అనియే 
యనుకొనుచుండెను, మతి తన బండి(ప్రస్తావనముగాని మటీ వసంతసేన ఏమైనది 
యను సందేహముగాని తాను తొడంగండు. వసంతసేన బండిలోనే పోయిన దని 
విని అది యేబండి మొదలగు విచారణలు అనావళ్యకమని చేయండు, వసంతసెన 

బండియే యని వాని నిశ్చయము, చారుదత్తుండు తన గబ్బితనాన తాను పుస్పకరం 
డమునకు పోవుదము అని ఆపెతో అననశ్లే వసంత'సేనయు తన గబ్బితనాన తౌ. 
నింటికి పోంగల నని తనతో చెప్పలేదు. ఆరాత్రికైన యభిసరణమేగదా ఆపె చేసి 
వది, కావున వసంతసేన మరల కలసికొందములే యని ఉదయము తన బండిలో 

తన యింటికి పోయిన దని గట్టిగా నే అనుకొన్నాండు. రోహ'సేనుని కిచ్చిన నగలను 

వసంత సేనకు ఇచ్చి వేయు మని మెశేయుని చేతి. కిచ్చి వేసినాడు. మతీ యీకథలో, 

ఇట్లనుకొనుటలో, చారుదత్త వసంత'సేనల నడువడి బుజువుగాను వారిస్వభానములకు 

ఎంకేని అనుగుణముగానే ఉన్నది, సర్వమునకు చక్క_(గానే సందేహముల కవ 

కాళము లేనే సూచనలు కలిగియున్నవి, మజీ దీనిం గూర్చి మృచ్చకటి యాంగ్ల 
టీకాకొరులు ఎంతెంతో నిజమునకు మూరెడు బారెడు ఎడసిన విచారణలు చేసి 

యున్నారు, వట్టి నృథ, 

౯, మృచ్చకటిక రచయిత, కవి యెవరు? 

ఆ పాతముగా ఈ (ప్రశ్నకు అవకాశము లేదు. (ప్రస్తావనలో సూత్రి కవిం 

గూర్చి స్పష్టముగానే శూద్రకు(డు, ఇట్టిట్టివాండు అని రెండు మూండు లోకములలో 
సమగ్రముగానే చెప్పినాడు, ద్విరదేంద్రగతి, చకోరనేత్రుడు, పరిపూర్ణేందు 
ముఖుడు, సువిగహు(డు (₹ అందగాడు ద్విజముఖ్యతముండు (= క్షత్రియుడు; 

ప్రథితుండుః అగాధనత్తుష(డును, బుగ్భామవేదములను, గణితమును, _ వైశీకి 
కళను, హస్తిశిక్షను ఎజీంగినవాండు, కన్నుల తిమిరరోగమును శర్వప్రసాదమున 
మాన్ఫుకొన్నవా(డు, కొడుకును సింహానన మెక్కించి తాను ఆశ్వమేధము చేసి 
నూజేండ్ల పదిదినములు (బదికి, తానే అగ్నిం జొోచ్చినా(డు, జబిగిషచే యుద్ధముల 

కెంతయు ఆనగొనువా(డు, . నందును (ప్రమాదము (పొరపాటు) ఎణుంగనివా(డుః 

మణీ వేదసండిత (శేషుడు, తపఃసంపన్నుండు: శ్యత్రుల యేను(గులతో బాహు 
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యుద్దమున కెంతయు ఉవ్విళులూరువా(డు, అట్టి వాండు దీనిని చేసినాండు = అని, 
మజీ యిన్ని వివరములు చెప్పినను అత(డు ఏదేశపురాజో ఇందు చెప్ప(బడలేదు, 
ఆలోప మొకే ఎన్ని సందేహములో లేపును. 

ఈ యొక్క. లోపముచే ఆరాజు దేశ కాల నిర్ణయము చేయు కెట్లు! ఇంత 
తెలిసీయు, అతనింగూర్చి ఏమియు తెలియనే అగును, లెని (670 యను సండి 

తుండు “ఇండియా నాటకరంగ” మను తన గొప్ప గ్రంథమున ఈ శూద్రకుంగూర్చి 
టూకీగా నైనను సమ్మగమని తోచున'్లే ఇట్లు చెప్పియున్నా(డు. * శూదకనామము బహు 
(గంథగత మైనను, ఇంచుకయు దేశచరిత్రలో తగులకయున్నది. విక్రమాదిత్యుని 
వలెనే క్నూద్రకు(డు పెక్కు. కథల నాయకు(డు, కాదంబరిలో శూద్రకు(డు విదిశ నేలిన 
రాజు. కథాసరిత్సాగరమున శోభావతి నేరినవా(డు. బేతాళశపంచవింశతిలో వర్ధమాన 
కమునకు రాజు... కథాసరిత్సాగర బేతాళపంచవింశతి హితోపదేశాది పాతకథలలో 
చావుమూడిన యతనిని ఒక బ్రాహ్మణుడు తన యాయువు దారపోసి శతాయువుం 

జేసె నని చెప్ప (బడి యున్నది, దశకుమార చరితమున ఆతని పలుజన్మల వీరసాహస 

కార్యములు సూచింప(బడినవి. హరచరితమున అతండు చకోరరాజు చం(దశేతుని 

శత్రువుగా వర్షింపంబడినాండు. రాజతర౦గిణ్లో అత(డు వి(క్రమాదితునికిం 

బూర్వు(డు, స్టెర్యమునకు పట్టుదలకు ఉదాహరణభూతు(డు అని చెప్ప(బడినాండు. 

స్కాందప్పరాజమున ఆత(డు విక్రమాదిత్యునికి ఇరువది యేడెండ్లు ముందు; కలి 
యుగపు 8,280వ సంవత్సరమున అనయా (క్రీస్తు 188వ సంవత్సరమున పాలించినట్లు 
చెప్ప (బడినా(డు, దానికిం దార్కాణగా రామిలసౌమిలు లను కవులు, కాళిదాసునికిం 

బూర్వులు “£శ్యూదకకథి అని యొకటి రచించిరి. ఇ ట్లన్ని సూచనలం బట్టి 
శూదకు+డు నిజమయిన మానిసి కాడు, మతి కేవలము కట్టుకథలయు పక్కి టిపురా 

ణములయు నాయకుండు అగును,” అని, కెయిత్ . పండితుండును ఆ-మాటయే 

యనును, 

. అయినను హూదకుండు గొప్ప కవి యని కొన్ని యాకరములవలన తెలియు. 
చున్నది. వామనుడు తన కావ్యాలంకార సూత్ర వృత్తి తిలో శేషయసను నర్గగుణమును 

ఘటనా శేషలి అని సూత్రించి, “క్రమ కొటి ల్యానుల్బణ కోప పప త్రియోగో ఘటనా. 

స శ్లేష" అని వృ త్తిచెప్పి, “బాద్రకాదిరచికేము ప్రబన్దేమ._అన్య భూయాకా ప్రపఖ్బో 
దృశ్యతే” అని శూ ద్రకనామము (గ్రహించినాండు, నుణీ తత్స 9బంధనామము: *మృచ్చ 
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అస్తే 11 తంత్రమున మూండవకథలో $7 వ ఖ్లోకముగా శజ్యనీయా హి సర్వత 

నిస్ప్రతాపా దర్శిదతా” అని మృచ్చకటి 111. 24 శ్లోకము కలదు, మణియు 11వ 

తంత్రములోని 8 వ కథలో 92 88, 108, 106 శ్లోకములు మృచ్చకటి 1 లోని 

దారిద్ర్యముం గూర్చిన. సూక్తులను ఎంతేని పోలి యున్నవి. పంచతంత్రపు' టిప్పటి 

పాఠము ఎనిమిదవ శతాబ్దికిమందే స్థిర పడినది. తరువాత మార్పులు చేర్పులు ఉన్నట్లు 

లేదు. కావున మృచ్చకటి 6వ శతాబ్దికి ఐనను .గాకున్నను, ఎనిమిదవ శతాబ్దికి 

తప్పక ముందుదే. శూ[ద్రకుని వ్యాకరణ (ప్రయోగములు కొన్ని. పాణిసీయమునకు 

సరిపడకున్నవి అని అభియు కులు అనుటయు ఆతని (ప్రాచీనతకు. ఇంచుక. సూచక 

మగును. బాణమహాకవికి శూద్రకు(డు విదిశరాజు, అతండు భాసనాటకచ(క్రముం 

(బ్రసావించును గాని శ్యూద్రకుని రచనలం జెప్పండు. దాన నొకవేళ మృచ్చకటి 

బాణునికి తరువాతిది యందమా: యన్న అట్టియూహ అనై కాంతిక ముగును. 

ఇట్లు మృచ్చకటి కవులయు కావ్యములయు లోకమున ఎవరిది ' ఎప్పటిది అని 
కొంత తడవంబడినది. ఇంతకు ముందుది కాదు, ఇంతకు తరువాతిది కాదు, అని కొంత 
విమృష్టమైనది. అత్హ ఇందు అధికరణికుండు చెప్పియు, రాజు (బ్రాహ్మణుని దండించు 

విషయమున మనుస్మృతిని ప్రమాణీకరింపలేదు. దేనికిగాని, న్వర్హ స్తేయమునకు గాని 
'వేళ్యాహత్యకు గాని, (బ్రాహ్మణునికి మరణదండన విధింపంగూడదు అని మనుస్మృతి 

వచనము, మజీయు (బ్రాహ్మణు(డు ఒట్టుపెట్టి ఇది నిజము అని చెప్పునేని దానిని 
నమ్మక. పోరాదు. *నత్యేన శాపయే ద్విప్రమ్' అని మనువు. అధికరణికుండు _ “చారు 

దత్తయ్యః, నిజము సలుకుముి అనగా చారుద త్లుడు తాను ఎంతమాత్రము హత్య 

చేయలే, దనెను,.. 

“మో ౬హాం లతాం కుసమితా మపి పుష్పహేతో . 

రాకృష్య నైవ కుసుమావచయం కరోమి, 

సో ఒహం కథం (భ్రమరసక్షరుచౌ సుదీర్తే 

కేశే (ప్రగృహ్య రుదతీం (ప్రమదాం ' నిహన్ని * 

అని యంత మనను కెక్కునట్లు నిజము చెప్పినాండు, దానిని సయితము 
పాటింసలేదు: మనున్మృతిః చర్మిత్రనిపుణులు [క్రీ స్తుకుముందు 200 ఏండ్లును తరువాత 

200 _ ఏండ్లును కూడిన 400 యేండ్లలో అంతకు ముందు గాని అంతకు తరువాత 

గాని కాక, ఆనడుమ. రచితమై యుండు నని నిర్ణయించినారు. మనుస్మృతి సాధారణ 
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ముగా చాలగొప్ప (ప్రమాణము, ఉల్లి ౦ఘీంప(బడునది కాదు, మణీ యిట్లు ఉల్లం 

ఘంచినందున, అది యింకను జవదాటరానంత (ప్రమాణముగా నాటుకొనలే దని 

యనుకొన(దగునేమో. ముందుదికాదు. కాదా పాలకుని పాలనము సరిగా లేదని 

నాటకాన ఎన్నియో సూచనలు, రాజస్యాలదుర్ వృత్తము, అతడు మాబావతో చెప్పుదు 
నని అధికరణ్కుల జెదరించుట, పోకిరితనముగా వీథులు తిరుగుట, నడివీధిలో (బ్రాహ్మ 
ణులను స్త్రీలను బెదరించి కొట్టంటోవుట, జూదము దాపజికము లేక ఊరి వీథుల లో 

అ(డబడుచుండుట ఇవన్నియు తార్మా-ణ పజప(గా ఆరాజు మనుస్మ ఎ్రితింగూడ పాటిం 

సని దుర్మార్గ. డనియు (గహింప(దగునేమో. 

మృచ్చ్ళకటిని (వ్రాపినవాండు ఆచార్యదండి, ఆజివ శతాబ్ది వా(డు = అని కొందణు 
పెద్దపండితులు దశకుమారచరిత లో నర్హితములగు దేశకాలములకును మృచ్చకటిలోని 

వానికిని ఎంతేని సామ్యమున్నది. అనియు, దండిరచనలు మూండు అన్న ప్రసిద్ధి 
యుండగా కావ్యాదర్శ దశకుమారచరితములు అని రెంటి సేరులే ప్రసిద్ధమై యున్నం 

దును ఆమూ(డవది మృచ్చకటి యగును అని వాదించియున్నారు, ఈవాదములు వృథా 
కౌలక్షేసములు, నిలువ(దగిన బలము గలవి కావు. అందజును పేరును (ప్రసావనలో 

కీర్తితో చెప్పుకొనుచుండ దండి, ఆంతటిగొప్పవా(డు, తన సేరుం జెప్పుకొనక 
అన్యమును, భూద్రకనామమును ఏల చెప్పును? 

మొత్తముమీద మృచ్చకటిక కవి శూ ద్రకుండే అనియు, ఆతడు దాక్షిణాత్యు( 

డనియు ఊహలు సరిపడునట్లున్నవి. = *డక్కనులో ఏడవ శతాబ్దిలో బౌద్ధమతము 
ఎక్కువ వ్యా ప్రియు ఆదరమును కలిగి యుండినది. సంవాహకు(డు తటాలున 

శమణకు(డును కడపట బౌద్ధమథముల విచారణాధిపతియు ఐనా(డు: జనుల యాచార 

ములు అభ్యాసములును ఆవంకకే, దక్షిణాదిశే. తిరుగుచున్నని, వరియన్నమును 

అందు మాటిమాటికి [ప్రాతరాశమును . చలిది యన్నమును, చండాలురు “భగవతి 

సహ్యవాసినిి అని అయమ్మ వారికి మొక్కుకొనుటయు, శకారు(డు (శ్రమణకుగుడ్డను 

ఉలవచారువాసన కొట్టుచున్నదని యులవలం జెప్పుటయు, గుమ్మడితొడిమెకు పేడ 
పూసి కాపాడుటయు, చలికాలపు రాత్రి వండిన యన్నము పాసిపోక చిర ముండు 

ననుట దాక్షిణాత్యుల యనుభవమును సూచించు మాటయు, ఏవేళయందునుం గూడ 
సద్దికూడు. ఉండునని' అపరాష్టామున, కాదా సాయంసమయమునను. సూత్రధారు(డు' 

దానిని ఆడుగుదు ననుటయు, చందనకు(డు తాను దాక్షిణాత్యుండు మాటలలో 
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విధి వివానమున మేలు కీడు జనులకు కలుగునని నమ్మకము, విధి దా(టరాని 

దను నమ్మకము కలదు. శుభాశుభశకునములయందు నమ్మకము బలీయము, ఈనాటక 

మునే విధిప్రాబల్యమును సోదాహరణముగా నిరూపించుటకు రచించితి ననునుః కవి. 

'భవితవ్యతాం చి అని. మజియు చారుద త్తునిచేతం బలికించును "విష క్రీడతి కూప 

యన్న ఘటికా న్యాయప్రనకో విధిః” అని. సంసారము జననమరణ పరివ ర్చనము. 

పుణ్యపాపములు అన(గా ప్రారబ్దము అనువర్హించును అని శకారుని విటచేటులకును 

ఎంకేని నమ్మకము, వారు వసంత సేనహత్య ఎంతమాత్రము తాము చేయ మందురు. 

చేటుండు భవిష్యజ్ఞన్మముననై న తాను బాగుపడంగోరును, ధూతాచారుద కులకు కొడుకు 

'పెట్టవలయు శ్రాద్ధమునను తర్పణమునను నమ్మకము గలదు. జనులకు సిద్ధదై వజ్ఞా 

ద్యాచేశములయందు నమ్మకము గలదు. ఆర్యకు(డు రాజుకాగల( డన్న సిద్దాదేశమం 

దలి నమ్మక మె పితూరికిని రాజపరివ _ర్రనమునకును మూలకారణము. శకునములం 

దును ఎక్కు వ నమ్మ కము గలదు . అక్షిసు స్ఫురణాది; చి ర్త ప్రసాదాది, వాయససర్చ 

శ్రమణకదర్శనాది, ద్వారబంధఫా లహత్యాది - ఎన్నియో _ ఇట్టి విశ్వాసమును మూఢ 

విశ్వాస మందురు గాని, ఇందు జ్ఞానులకును “తలకు దా/కినపుడు ఒకపాటి విశ్వా 

సము కలుగుచుండును ౬ ఇది నాటి మతమున చేరియుండునట్లు తలంపందగును. 

వైదిక (బ్రాహ్మణమతము తోపాటు దేశాన బౌద్దమతమునకును ఆదరము 
గలదు, సంవాహకునికి జీవిత శ్లేశములవలన నిర్వేదము కలుగ(గానే శ్రమణకుం 
డైపోనలయునన్న కోరిక కలిగినది. తరువాత చారుద త్తునిమీ(ది తప్పుడుఫిర్యాదు? 

అది నెగ్గుట, వసంత సేన చావు(బదుకులు, శకారుని దుండగము, (శమణకులకు 

ముక్కుకుట్టి బాధించు పోకిరితనము, వానిమీ(ద హత్య వసంత సేనసాంత మాటలలో 

రుజువయ్యు వాడు దండన పొందక తప్పించుకొనుట - ఏనినెల్ల గన్నవానికి నిర్వే 

దము రూఢిపడి సన్నా్యాసమందు మజింత పట్టుదల కలిగినది. 

దేశమున రాజాధిరాజుల (ప్రస్తావము ము(ద్రారాక్షసమందుం బోలె అగపడదు. 

ఉజ్జయిని పెద్దనగరము _ దాని పాలన చుట్టుపక్క లకే కాని ఆసేతుశీతనగవ్యా _ప్పము 

గాదు, 'సెక్కురాజ్యములు బలాఢ్యుండు బక్క_ రాజును నడినగరమున పైకొని కప్పము 

దోంచుకొనుట సూచితము _ 7 ౬ 17 “నృప ఇవ పురమథ్యే మన్గవీర్యస్య శ(త్రోఃి 
అర్యకు(డు చారుద త్తుని వేశాతీరపు కుశావతికి దొరగా చేసినాడు, రాజు నధికారము 

నకు మితీమేరలు లేవు. సర్వపాలన తన చేతనుంచుకొనుటయే కాక తన యిష్టమే 



ర్ మృ చ్భకటికమ్__ఉపోక్షాతము 
దట్టముగా( గలవా (డు. (శుతిన్మృతులతో పనిలేక తన యిచ్చమెయి బోగమువసంత 
"సేనకు వధూత్వము నొసంగ(గలడు, అధికరణికుల నేర్చుణుపను తీసివేయను ఆధి 
కారము రాజుది. శకారు(డు బావతో చెప్పి అధికరణికుని తొల(గింపింతును అనును, 
దానికి అధికరణికుండు భయపడును, 

రాజ్యమునకు రక్షకము సేన. ఫిర్యాదుల విచారణకు అధికరణ మున్ననుః 
కడపటి తీర్పు రాజాదీనము. రాజు చారచత్తువు, పోలీసు సిబ్బంది కలదు, రాజ్యమున 
అధర్మముం బట్టుటకు, ధర్మముం గాంచుటకు, అందు 'పెద్దపదవికి నై పుణ్యము 
సామర్థ్యము ఆవశ్యకము, అవికలవానిని మంగలినై నను మాదిగనై. నను దేశాంతరాల 
వారినై. నను ఏర్పా టుచేయును. రాజధానినగరమునకు చుట్టు కోట. నలుదిక్కుల ద్వార 
ములు, వాని సమీపమున గుల్య స్థానములు _ పోలీను సిపాయి ఠాణొలు కలవు, 

(పధానదండధారకు(డు ఆని పృథ్వీదండధారకు(డని బలపతి అని రాష్టి యు. డని . 

కొన్ని పేర్లు గొప్ప అధికారులకు, వారు అధికరణికునికి పరిచితులు, లోంబడినవారు:! 
వీరకుం బోలె. ఇప్పుడు *మేజిసే మటుకు “పోలీసులు పోతె. ర్యాత్రి వీథులలో ఆరెకులు 
గస్తు తిరుగుచుందురు. ఆయాడ్యోగస్టులు సమర్థత తోడ నే వ్యవహరింతురు. రొజ 

దోహులం బట్టవలసివచ్చినప్పుడు ఎంతెంత సోడాలో నేర్పుతో నే చేయ(బడును. 
అందు నేరగానిని, నాయననై నను, తప్పించుకొనిపోనీని వీరకుంబోనివారును, 
అర్హ త ౦బట్టి పోనిచ్చు చందనకుంటోనివారును ఉందురు. 

నగరములో రాజమార్గము, చతుస్పథములు పుష్పకరండకముం బోని 
తో(టలం గలవు, పన్నులు వసూలు చేయు సిబ్బందియు గలదు. జూదపు( గొట్టుల 
నాయకులు రాజునకై వా రాహరులుగా పంప(బడుదురు. 

ధర్మవిచారణకు అధికరణము, దానికి. మండసము, అధికరణికు(డు, వానికి 
సాయముగా డ్రేస్యికాయస్థులు, ఇంకను నియుక్తులును గలరు. అందజును రాజుచే 
ఏర్పాటు చేయబండుదురు. వారినీ తొలంగించు నధికామును రాజునకే. అధికరణికుండు 
ఎంతటి ధర్మపక్షపాతముతో పిర్యాదును విచారింపవలయునో 18, 4, లలో చెప్ప 
బడినది, పురుష పక్షపాతము లేక ధర్మపక్షపాత మే కలిగి యుండవలయును. వినుకలి 
సాక్ష్యము కాక (ప్రత్యక్షముగా అధికరణమున విన్నట్టియు కన్నట్టియు సాక్ష్యముం 
బట్టి వ పిర్యాదు తీర్మానింపవలయును, 

వ్యవహారములు ఇరు దెటంగులు _ వాదిప్రతివాదులది, కేవలము సర్క్మా_రే 

వాదిగా విచారింపవలసినది - _వనంతసే సనహత్యలం బోనిది. విచారణ యంతయు 
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కోయస్థుడు ప్రాసిపెట్టును, దానిని పర్యాలోచించి ప్రాడ్వివాకు(డు తీర్చుచెప్ప 
వలయును. వధడండన విధింపంబడినవానిని, దానికి తగిన వేషము వేసినడివీధిలో 
కొనిపోవుచు ఆయా(ప్రధానస్టలముల డప్పుకొట్టి నేరమును చాటి మజెవ్వ 

రైనను అట్టి నేరము చేసిన అట్లు దండింస(బడుదురు అను బెదరింపును చాట 

వలయును. ఇట్టిదెల్ల దేశాన నేరముల మాన్పుటకే. కత్తితో మెడ తెగంగొట్టుట, 
కొల్డు నెక్కించుట _ హత్యకు దండనలు, దానికి కట్టకడపటను ఎవండేని సాధువు ధన 
మిచ్చి తప్పింపవచ్చును. రాజునకు కొడుకుపుట్టిన యాయుత్సవమున మోక్షము 

కలుగవచ్చును. లేక ఏను(గు కట్టు కంబము తప్పించుకొని వీథివెంట బడిన గందర 
గోళమునను మోక్షము కలుగవచ్చును. రాజుమార్చునను; (కొ త్తరాజువచ్చుటను 
అదీ తప్పి పోవచ్చును, 

దేశము మంచి సంపన్నముగా నున్నశ్లే తోచును, 'అన(గా బిచ్చగాండ్రు 
బీదలు లేనేలే రని కాదు. మొ త్తాన సంపన్నత తోచును. భాగ్యవంతులు వారి 

యాశ్రితులు, సాయంకాలమున వీథులు సందడిగా నుండుట, జూదపు' చావడులు, 
టబోగమువారు, సారాగిడ్డంగులు, ఇదెల్ల ధనమును సుఖమును నూచఛించును,. వసంత 

సేన కుబేరసంపద, చారుదత్తుని దానాల ధర్మాల చరితము, (ేష్టిచత్వరము' మొదలై. 
నదియు అవంకే. వరిమళ్ళు పండుట, పైరు పండి మడిపై మడి వాలుట, ఎండబారు 

చెలకు ఆకస్మిక (ద్రోణమేభఘవర్గము 'సేద్యమును సూచించును. మంచి వర్తకము, 
ఓడల వ్యాపారము, సరకు అమ్ముడుపోయిన కోమటివాని సంతుష్టి _ సంపద 

సూచకమే, 

_వణీజ ఇవ భాగ్టి తరవః, పణ్యా నీవ స్థితాని కుసుమాని 
శుల్క మివ సాధయనో మధుకరపురుషాః (ప్రవిచర న్లి 

ఇది ఉజ్జయిని బజారువర్షన అనుకొనవచ్చును. గృహపతులు భూస్వాములు 

కొ(టోలు, సంవాహకుండు గృహపతికొడుకు, ఉజ్జయినిం జూచు నాసతో సంచారము 

వెడలి శ్రమణకు డగువకు మార్పులు చెందినాండుః అన్నివిధాల జీవనములును 
ఉన్నవి. బేలారులు (కామాటులు వడ్రంగులు కంసాలులు = ఇంకను అన్నిపనుల 
వారును కలరు. వసంతసేన బంగళాయు అందు అగపడినవియు ఈయన్నివృ త్తు తుల 

యతిమాత్రప్పు నైపుణి నూచించును, చాతుర్వర్ష ్యమును, (బ్రాహ్మణ (ప్రాధాన్యమును 

స్పష్టము, వసంతసేన చారుద త్తులోగిట' (పవేశింపరాదు. దాని నగలు సైతము మైల, 
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చారుదత్తుని యింటిలోపలికి కొనిపో(దగవు. ముజీ సంసారుల యిండ్లలో (స్త్రీలు 
మంచి మర్యాద కలిగి యున్నారు. ధూతమ్మ పతివ్రతల మేలుబంతి. ఐనను స్త్రీలను 
గాని (శ్రీలను గాని నమ్మరాదను హితబోధయు ఒక వంక కలదు. (చూ. 1V. 12. 

18) పురుషులకు బహుభార్యత చూపట్టును, వేశ్యల స్నేహమును. అగ్నిసాకీక 
వివాహము, పుత్రజన్మము, మొదలై నవి పండుగులు. వనంతతోత్సనము ఇంద్రోత్స 
వము మొదలై నవియు సూచితములు చావున చితాగ్నిదహనమును సహగమనమును 
సూచితములు, 

ద్విజులు ఇంకను 'వేదవేదాంగముల నేర్చుకొందురు. ధర్మశాస్త్రముల జదువు 
దురు, ఇతిహాసకావ్యపురాణపఠనమును కలదు. నాటకాన రామాయణ మహాభారత 

జ్ఞాపకములు ఎన్నియేని కలవు. శూదకు(డు గణితసండితు(డు. జ్యూతిషమున 

(ప్రవేశముకలదు; గజకిక్షయు ఆశ్వళశికయు. వసంతసేన సేవకుడు కర్గపూరకు(డు 

గొలుసు తెంచుకొన్న వసంతసేన యేను(గును పట్టి కట్టినాండు, కన్నపుదొంగతనము 
కలదు. శర్విలకు(డు దానిని విద్యగా నేర్చినాండు, అత(డు దొంగలకును దేవుడును, 

చేయతగిన తగని పనుల నియమములును కల వనును. తన నేర్పును తాన వర్ణించును, 
(చూ. I £0; 2), వైష్టవభ క్ర్తుండైన తిరుమంగై యాళ్వారునకు దేవునికై ౦కర్యు 

మునకై దొంగతనమునం (బ్రవిష్టునకు “సీటిపై నడచువా(డు (మానిసి సీడలో 

లీనమగు వాడు అను మొదలగు దాగుడు విద్యలు నేర్చినవారు తోడుగా ఉండిరి 
అనువార్త కలదు. శర్విలకునియొద్ద యోగరోచనమను కాటుక యున్నది. దానిం 

బెట్టుకొన్నవా(డు మానుసులకంటికి అగపడ(డు. ఒక పురువును పంపి దీపమును 

ఆర్సించును. లోపలిజనులు మెలంకువగా నుండి తన్ను పట్టుకొందురా అని కను 

గొనుటకు ఒక మానిసిబొమ్మను ఉంచుకొని ముందు కన్నమున దానిం (బ్రవేశ పెట్టి ; 
ఎలు(గును, ఇట్టి యుక్తు లెన్నియో కలవు ఆ విద్యలో, 

ఆదేశమున కళలు నేర్చినవారును ఉండిరి, నాట్యము, పాట చిత్రలేఖనము, 
వీణ వాయించుటు ఇంకను ఎన్ని వాద్యములో వాయించుటను ఎజింగినవారు 

ఉండిరి. వానికి ఆదరము మెప్పు కలదు. తనయింట అన్ని వాద్యములు గల చారు. 

దత్తుడు గొప్ప రసికుండు రేభిలార్యుని వీణెపాట కచ్చేరికి పోయి మరలును, వసంత 
సేనకు నాట్య నెపుణి కలదు. చారుదత్తుని చిత్తరువున వ్రాసి విరహబాధను వినోదించు 
కొనును... సంవహనముః జఒళ్ళుపిసుకుట = మానుసులకు మాలీష్చేయు సుకుమార 
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విద్యయు నేర్చుకొనుటయు, దానిని జీవికగా నుంచుకొనుటయుం గలదు, గృహ 
నిర్మాణ నైపుణియు కలదు చారుదత్తునిది పాతబంగళా, వసంత'సేనది యెనిమిది 
లోగిళ్ళ పెద్దబంగళా _ అన్నివిధముల అలంకరింప(బడినది, కుబేరభవనముం బోనిది. 

వసంతసేనకును శకారునికి చారుదత్తునికిని _ అన(గా ఆఢ్యులకు జంట యెడ్డ పెస్టె 
బండ్లు కలవు, వారు సాధారణముగా నడవక బండ్లలో నే పోవలసినచో ట్లకు పోవు 

చుందురు. కాలినడకగాను షికారులు తిరుగుట గలదు. 

సర్వమును పరిశీలించిన జనుల జీవిత విధానములు, సంస్కృతి నాగరికత 

ఈకాలమున ఉన్న'్లే ఉండినట్లు తో(చును. మణీ యిపుడు పదార్థ రసాయన వైద్య 
విద్యు దాది శా స్ర్రజ్ఞాన 'మెక్కువ యైనందున వానివలన కలిగిన సౌకర్యములు అను 

కూలములు అప్పుడు లేనివి ఇప్పుడు కలవు. అంతియ భేదము. నా(డు పుష్పకముం 

బోని విమానములు నేటి గాలియోడలను మించినవియు దేశకాల విప్రకర్షను 

జయించిన భూత భవిష్య ద్వర్తమానముల నెఖుంగు సిద్దులు; వైపుణి కాదాచిత్క 

ముగా క్వాచిత్క_ముగా నుండినవే ఇపుడు వెల్లి విరిసినవి. అంతియ. ఆస్తిక 
హిందువునకు వానియందు నమ్మకము సిద్దము. 



మృచ్చకటిక మ్ 

నాసి 
© 

రజ . వర్యజ్క- (గ స్థిబన్ట ద్యిగుణిత భుజగా 

"శేష సంపీతబొనో 

రన్నః _పాణావరోధ వ్యువరత సకల 

జ్ఞానరు దైస్త్రయన్య 

అత్ని న్యా తాన మేవ వ్యపగతకరణం 

పశ్యత సృతృదృష్ట్యా 
వో, ౧, పర్యజ్క (గన్ధి-. * జానోః __((గన్ఫి=) ముడివంటి (ప పర్యజ్క_ = ) 

వీరాసనముయొకు.. సడలమికై ట్టకేటగా చంకఠగుండ రానిచ్చిన పాము చేత 
చుట్టబడిన మోశాలుగలవా(డును ; ; ద్విగుణిత - మునుఫుకలిగిన దే, ఇపుడిబ్బడి, 
అనఃపాణా .. . రుదైన్ది]యస్య = (బేహములోపల (వాణవాయువును _ ఊపిరిని _ 
(బయటికి ఆడనీక) బిగబట్టుట చేత ఊడిగిన శబ్లస్సర్భాది జాన యాపము లె న 
చిత తృ క్రులచేక అడ్డగింపయిడిన ఇం| దియములు గలవాడును, కఅంగని 
చాహ్యేంద్రియములును. ఆంతరిం (దెయములును గఅవాండనుట _ కావున నే, 
తత్త దృష్ట్యా = పరమౌర్శ దర్శనము చేత, తన సారూ హ్యముం బొందుటయ నెడు 
(ప్రత్యక [రూప సామా తా_రముం బొందుట చేత _ అనుట, వ్యపగత కరణం = 
వి(శాంతేములెన (= అడంగిను బహి రంత్కఃకరణ వ్యాపారములు 
గ లయట్లు గా, ఆత్మని = తనయందు, ఆత్మానం ఏవ = తనకం టు వీజుగాని పర 
మాత్య్మను, పళ్యతః = కాంచుచున్న వాడున్కు ఐన ళమ్మోః జా (కల్యాణముం 

MR—1 



2 మృచ్చకటికమ్ 

శంభో వ౯ః పాతు కూన్యేతుణ ఘుటిత లయ 

(బహ్మలగ్నః నమాధిః, ౧ 

భార్చు వాం డైన) శంభునియొక్క_, కూ న్యేతుణ... అగ్నః = దేనియందును తగులు 

కొనని -చూప్రచేత _ నిర్వికల్ప మెన దాని చేత _ కన్ను తెజిపు కలదు చూపు లేదు. 

అనుట_కూర్చ -బడిన_సంపాదెంపంబడిన వాసనల (= పూర్వానుభూ తార స్మరణల 

విత్తనము సయితేమః నాళనయమెన హతువున, పరమాత్మ యందు గాటము గా తగులు 

కొన్న (మటి యందుండి లేవని అనుట 'సమాధిః = నియమము _ తే దేక ధ్యానము, 

వః = మిమ్ము (సామాజిపలను) పాతు = రకీం చును గాక, 

పరమాత్శయందు అన్న మెయున్న శంభుని సమౌధి మిమ్ము (పోచును గాక, 

ఆసమాధిలోనున్న శంభువు వీరాసనమునం గగూర్చుండి యున్నాండు, ఆయాసనము 

సడలకయు సుఖముగాను ఉండుటకు చంక లదూర్చి మోశాలిచుట్లు మెత్తని 

పామును రెట్ట పేటలుగా చుట్టుకొ నియున్నా6డు, (పాణాయామముచే చాహ్యాంతే 

"రేం డియముల నడ్డుట చే అతనికి మటీ యేజానమును లేకన్నా (డు, కావున తనలో నే 

తనక న్న వేటు కాని తత్తే ప్టమును అన 6€-గా పరమాత్మను సాకుతరించుకొను 

చున్నాడు, కావుననే చూపు శూన్యమె ఆ(బహ్మమందు తగులూ_ని నుజీ 

'లేవకన్నది, 

అట్టు పాముం జుటుకొనుట “ సిరనుఖం ఆసనం” అని యోగళా స్తాాను 
లు 

శా సన ముండుటంబట్టి, ఆటు “స్థిర సుఖము * కాకున్న సమాధి కదురదు, ముక్కంటి 

యీాసమౌధిని కమౌర సంభవమున కాళిదాసు లెస్స గాను అందము గాను వర్షించి నాడు, 

“IIT ఉర, పర్యజ్క బన స్ట్ర వూవజాకాయ 

మృజ్వాయత ౦ సన్నమి తోభయాంసమ్ 

ఉ తానపాణిద్యయ సన్ని వేశాత్. 

(ప్రఫుల్ల రాజీవ మి వాజ్కమ్యే, 

46. భుజబ్బ మోన్నద జటాకలాపం 

కళణాజావసక్న ద్విగుణాత,నసూత్రమ్ 

కణ్బపభొ 'సద్ద విజేపనీలాం 

కృస్తత్వచం (గన్గిమతీం ద థధానమ్ 



నా సీ ప్ 
a) 

నం €7. కళ్ళి తృంశాళస్పిమి తోగతారై 

(భూక౯ావి కియాయాం విరతప్రసడ్డః 

నేత రవి స్పన్దితే పత్మమా లై 

అకా త్వీకృత (ఘాణ మధోమయూ ఖై కి 

శ. అవృస్టి సంరమ్మ మి వామ్బువావా 

మపా మి వాధార మనుత రజమ్ 
౨౧ 

అన్నళ్చరాణాం మరుతాం నిరో ధా 

న్ని వాకాతేనిష్కు_మ్బ మివ (పదీపమ్, 

50. మనో సవద్వారనిపిద్ధవృ త్రీ 

వాది వ్యవస్థాప్య సమాధివళ్యమ్ 

య మక్షరం కే శ్రవిదో విదు పంగ 

మౌత్మాన మాత్మ న్యవల్తాకయ నమ్, 

[ శేతవిదః = శే త్రజ్ఞ లె లెన ష్టకుములు,. యం = ఎవనిని, అక్షరం = 
నాశము లేనివానినిగా విదుః = పెపుంగుదురో, తం ఆత్మానమ్ = ఆపరమౌత్మను, 

అక్కని = తనయం బే, అవల్లోకయి నృమ్ = సాకూత్క_రించు చున్న వానిని _ అని మల్లి 

నాథసంజీవనికి (శ్రీ) జేదవ్తన వేంక టరాయళా స్తు్రల వారి "తెలుంగు. ] 

ఈ ఐదు నొకముఅం జెప్పినచెల్లను కఘూదకకని " పర్యజ్క_(గస్టీ ” త్యాది 

తన ఒక్కొ క్లోక మన చక్కాంగా ఇమిడ్చినాండు, మటి నమౌర సేంభవమున 

ఈ యెహమ్కవ యున్నది _ 

49, కషాల శ్రా న న రలబ్బమౌ_గ జా 

'జ్యోళాతి॥ ప్రరోూ రుదిశెః శిర స స్తః 

" మృణాలనూ(త్రాధికపావమాయా౯ాం. 

చాలస్య అమ్మీం గ్గ గ్గపయన్న మిన్లోః 2) 

గవర్యంకా'సనము ఆనా వీరాసనము _ కమారసంజీవనియందు మర్ల బాభు౬డు, 

వనీస్థ 3. 
‘ 

నిన్న సోషకాౌ తు సంనీతమ్ న్య స్యోరౌ తు సంసి 
రుం వీరాసన ముదాహృతమ్, Pall బ్బ ఇకో 
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తథా యోగసారే 

ఉ త్తాని లే కరత లే కర ముత్తానితం పరమ్ 

ఆజా యాజ్బ_ గతం కృత్వా ధ్యాయే ద్య సస్య సో౭_/న రమ్. 

ఈ శ్లోకమున యోగదశారోవాకమము ఆసనము వేనీకొని కూర్చుండుట 

మొదలుగా _-లయ|బవ్మాలగ్నత ి వజకో చెప్పబడినది, * ఏకెళ్ళశ్యే స్థితా 

ఇప్ (పణతబహుఫలే_’ మళ, అన్నట్టు అశకామునికెనను ఈశ్వరునికి ఈః 

సమౌధి యేల యన అది కేవలము ఆ శ్రిత పరి తాణమునకు, అమే కాళిదాను కమార 

మున 1-గ్7/,. 

“స్యయం విధాతా తపసః ఫలానాం కే నాపి కామేన తపళ్ళ్చ్ళచార” 

ఆఫలము ఆశ్రిత పరి| తాణ మే, 

ఇందు శంభుసమోధిని ఉన్న దియున్న ట్లుగా అందముగా చెప్పినందున 

స్వభావోక్తి, 6 స్వభావోక్తి కిక సాశావ్షస్య జా త్యాదిస్థస్య వణజానమ్., ” 

ఇందు కొందటు లింగము ఆవివ తీ తీయు కాంగా ఈ నాయికావిశేషణ 

ములు ఊహింతురు, ఎట్లనగా ఓ శంభు? కబ్బమొ్లేత సుఖముకలుగు సాధన-మెన 

వసంత సేనయు, సమౌధిః చీ _క్రేమును లెస్పగా 'ఊంచుట యనగా అనురాగ 

మును, వ అనుట చే నగలు మొదలయినవి లేమిని, ఈ ఈక కేన” అనయా 

చూచుట చేత, “ఘటిత ? అనగా ఊహింపయుడిన “అయః'" అనంగా విభవక్షయము 

ఆడే దారి ద్యము గల “(బవ్మా? (వాహ్మాణచారుద తునియందు “అగ్ని” నాటు 

కొనుటయు, ఇట్టి విశేపుణమువేత “ఆనురాగముి నిరు పాధిక ముగా తనంతట 

కలుగుటయు. పర్యజ్క_ ' పడుకయు, న్స! ముడివ తె నట్టి. గా పెనచుకొన్న 

యొండొరుల యాలింగనముచేత, “ ద్విగుణిత _ బేండోరుల (శావున) "రెండుచేతుల 

"పెనకువ చేత, శామళాస్తృమునం జెప్పంబడిన భుజగాశ్రేషముత్తో సదృశ మైన 

సక లాంగ పరిహంగమును, చా చాన “ సంవీత జానోః ” _ ఒండొరుల మో కాళ్ళ పైనక్రు 

వయు, “(ప్రాణావరోథి చేత చిత్తము అనన్యపర మగుటయు, మజేదియు 

ఎజు౦గ కండుటయు, (త్ర _ర్వ్వీదృపైా 5’ వీత పరమౌార్థానురాగ మునకు నిమిత్త మైన 

గుణవిశేషముం గాంచుట చేత తనలో దియన్ఫాదయ'మే గాంచు సమానుఈాగ 

త్వమే (వసంత సేన ఆపెందుక హేతువుగా తలఅంచుటయు.. ఇందు సగమాా 
(ఐదంకాలృ నాటక కథ ఇమిడిపోయినది, 



ల 
వీలొ 

ల 

© 

క్ 

శ్లో, పాతు వో నీలకల్థున్య కళాః ఇ్యామామ్చుదోవమః 

గారీభుజల తా యత విద్యు.క్ర ఖేవ రాజ తే. 2 

కో ౨, యత్ర = ఎందు, గ రీభుజలతా = (బం శారువ న్ని మేని) పార్వతి 
౧m 

యు 

ఎక త్రీంబోని బాహువు, విద్యుత్ + లేఖా ఇవ = 'మెట ప్రుగీత వ లె, రాజ ర్రే= 

ఆాశించుచున్నదో, (క)శ్యామ అమ్బుద ఊపమః= నల్లమబ్బు సాటువగా 

1, నీలకణ్ణస్య = నల్లి మెడ దేవుని (= ఈశ్వరుని, కళః= మెడ్క వః = మిమ్ము, 

తు ౯ రతీంచునుగాక. సామౌజికలను అనుట, 

(గరళ్ర)క్యామలపు మెడగలదేవుని మెడను ఆలింగనము చేసీకొన్నందున, 

దు గెరిబాహువు నల్లమబ్బుమాంది మెజపు గీత వ తె [పశాశించుచున్నది, అట్టి 

'అింగనసుఖ మనుభవించుచున్న నీలకంఠుడు మిమ్ము6 (బోచునుగాక, 

గరళ శ్యామలత చే ఆర్త తాణపరత ధ్యనించుచున్న ది, గరళ పొనము 

ముం (బోవ కదా, శ్యామామ్బుదో పమయు జగత్సంతాపహారణమును 

దం చును, | నీలక్ళి ) _ గరళంనె ల్యము చేత వి శేష్యము ఆ| శిత (తౌణపరమగుట చే 

"ఊాంపరాలంకారము, * విద్యు లేఖా ఇవ *_ “వలె? ఇత్యాదిచే పూర్ణా పమ, 

సాభి పొయే విశేస్క్యే తు భజేత్ పరిక రాజ్బు_ రః, 

ఉపమా య (త్ర సాదృళ్యలమ్మీ రుల్ల సతీ ద్యయోః. 

నప “ అమ్బుద ” అనుట చే మేభుమువ లె యాచకుల సంతో పముం దీర్చి 

వడిన చారుద తృుండును, =. భుజల తౌ... విద్యు ల్లేఖా అనుట చే "మొణిప్రుతీగం 

సంక సేనతో కూడుకొ న్న వాడు అనుట యు - శా వ్యార్థ్ధము సూచింప 6 

షె 

నాన్ష్య చ్రేనూ క్ర ధార, 
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ఆముఖ వ్ 

సూతధారః___అల మనేన వరివ త్కు-తూహాల విమగ్ద 

కారిణా వర్షిశ మేణ. వవ నుహా మార్యమి శా న్సణివత్వ్యి విజ్ఞాన 

గావించునది. దానితో నాటకకవికి ఏమియు సంబంధము కే దనియు, “గంగ 

దారము? మొదలుకొని కవి నాటకమును రచింపందగును కావున ఈవ్లోః ములు 

రంగ ద్యార మగును అనియు సాహిళ్యదర్పణక గ్ర విళ్వనాథక వి5'జు పతిము. 

నాస్య చే సూత ధారః* అనం౮గా నాందియైనతి ర్వాత సూత ధారుండు. ఆ నే 
యిలు ఎని 

రా 

కాని, తన్ను౦బోని మటియొ క సూతే ధారుండు, స్టాపపండనియు చెప్పబడు 

వాడు కాని ఈరంగ ద్యార మంగ శ్లోక ములం జెప్పి (పస్తాకఃనపం గడంగు 

“ నాన్టీం ప్రయుజ్య వూవకాస్మీకా సూరన వినిగ౯ా తే 

పపళం తదం దపరః శావం నూసాప న్న టక? ప్రవిళ్య తద్వ ఫ్ర మొస్టాపయే న్న 
ఆము ఖమ్ 

ఆలం అ నేన _ చాలు ఇది ఇక వలదు, “అలం” నిషే ధాగ్గకయు, గాగిడి 

కృతీయతో యోగము, ఇప్పటికే ఈ పూర్వరంగము చాల సేపుపట్రినడి, ఇయ 

వలదు, సామూజికలు వినుగుకొందురు, అనుట, పరిష, త్కు_తూవాల విను శారిణా_ 

(పేకకబ్బందముయొక్క_ ఆటం జూచు కతూవాలమును పొడుసేయున'దెన ఈ 

పాట ఇంక వలగు, ఆర్యమి( కాకా _ (ఈుఏమిక్కిలి పూజ్యులను, ఆర్య _ వుజ్యా (డు, 

మళ అనుటయు పూజావాచకము కావున మిక్కి. లిపూజ్యులు అనుటు, ఇ 

పరిషత్ స్తుతి, వారిని వశీకరించుటక, తమక భన “మొసంగి 'మెచ్చుకొనుఓటఓపను 

ఓపికపట్టి *నల్బా* చేయకుండుటకును, (పణిపత్య = నమస్కరించి, సంగ 

యామి = విన్నవింతును, యత్ = ఏమనలగా _ మృుచ్చుక టికమ్ - నృుదః కొకటం 

నృచ్భకటం.తే ది అత్ర (పతిపాద్యతేయా ఇతి మృచ్చక టిక మ్, మట్రితో హ్లోనీన 

బండి ఇందు చెప్పబడినది గాన దీనికి అపేరు, లేక “మృదః శకటిశా ఆల్వా 

శ్లక్షట్రీ యన్టీకా ? ఇతి బహు వీహీః, మట్టితో చేనీన చిన్నబండి యిం ధున్నన 

శావున “మృచ్చకటికమ్ ” _ అనుట, వారుద తృ పుత్తుుండు రోవా సేనుని యాట 

వస్తువు మట్టితో చేసిన బండి ఇందు ఆజనయంకమున6 గలదు, కావున “మృళ్చ 
కటికమ్, 



రి మృచ్చకటికమ్ 

యామి-య దిదం వయం మృ చృకటికం నావు (వక రణం 

[పయో కుం వ్యవసితాః, ఏతత్క_విః కిల 

వ, * ద్విర దేస్ట)గతి శ్చకోర నేతః 

పరిపూ ర్లేన్లుముఖః సుష్మిగహా శ్చ 

ద్యిజముఖ్యత మః కవి రృభూవ 

(వధితః శూ దక జ త్య గాధన తృ్వః, ప్రి 

(పక రణం —- ఇది పది తెజంగుల రూపకములలో ఒక తెజ(గుదె, “| పకరణ 

మందు వృత్తము లౌకికమ్కు కవికల్సికము, శృం గారము అంగి నాయకుడు 

విప్రండు గాని, అమాత్యుండు గాని; అపాయముతోం గూడిన ధర్మశామార్థ 

ములయందు ఆస కండు, ధీర పశాంతుండును. విపనాయకము మృ చ్చక టిక ము, 

ఆమాత్య నాయక ము మాలతీమాధవము వణిజ్నాయకము ఫుష్పుభూపషితేము, 

నాయిక కొన్నిట కలక న్య గాను, కొన్నిట వేళ్య గాను, కొన్నిట ఆయిరువురునుం 

“గాను, ఉండును, అందువలన దీనియందు మూ(డు భేదములు కలవు. అందు 

మూండవభేదమున వంచనలు ద్యూతే కా రాదులు విటులు చేటులు మెండుకొని 

యుందురు, కల స్త్రీ పువ్చభూపషితమున్వ వేశ్య రంగవృతృమున, ఇరువురును 
మృచ్చక టిక ంబున. ఇని నాటక ప్రకృతి గఅది, కావున దీని కడమ అతు.ణము 

నాటక మునకం బోలె నెలుంగునది. ) సా, ద, ___ వే, వేం, 

(పయో ఫ్రం వ్యవసీతాః =| పయోగింపం బూనుకొంటిమి, 

వో ఏ, ద్విర చేను గతిః = గజరాజు నడకన సమాన మెన నడక కలవా 
డును, చకోర సేత్రః=చకోరములవంటి కన్నులుగఅవాండును (చకోరము వెన్నెల 

మేతర్సి, పరివూ కోకా న్గుముఖః = నిండు చందురుంబోలు మొగముగలవాడదును, 

సువిగ వాళ్ళ = (ఒకొ_క్కు_టిం జెప్ప నేల 2 సర్వాంగ సుందరు(డును, ద్విజ 

ముఖ్వత వః = క్ష! తీయ! శేషుండు _ | తయోవణాల౯ాః దింజాతయః _. అన్నారు గచా _ 

మువాటలి ఈ దనట పాధసళ (1 = ఇంతయని లేకు కొలువరాని చేదాటునో) 

బలములు గలవాండును _ గాంభీర్య శాలి అనుట _ స త్త్వగుణమని యేని, ఘూదక ఇతి 

(పథితేః జా కూ దకుండని (పసీద్ధుండు, ఐన, కవిః=కవి, బభూవ = ఉం డెను, చకోర_ 

నల్ల_చూ,వసు, 111. 92_ద్విలేఫములు_మహివల్ల భు చూఫులు, 

మహారాజునకు ఊండవలయు మంచిగసణము అన్నియు వఎప్పంబడినవి, అటి 

యత (డు గొప్పక వియె ఈ నాటకే మును (వాన్ నాండు, 



ఆముఖమ్ 9 

అపి చ, 

న్లో, బు గ్య్వోదం సామ వేదం గణిత మధ 

కలాం వై శికీం హాస్పిశిశాం 
క్ష త్వా: శర్వవసాదా ద్య్య్యవగతతిమిరో 

చత్వువీ. వోవలభ్య, 

రాజానం వీక్ష్య పుతం, వరమనముద యే 

నాశ్వ మేభేన చేష్టా, 

లభ వాయుః క తాబం దశదిననహితం, థి ద్ 
చూ దకో 2౬_గ్నిం (వవిష్టః, లో 

“కవిః?” బభూవ _ అని ని శేష్యము-గా చెప్పుట చే క విత (ము (ప ధానలవ,ణ 

ముగా నిర్జిప్పము _ ఇన్ని గొప్ప విశేషములం జెప్పి “భూ దక” అని తేన పేరుం 
జెప్పుకొనుటచే అన్నిటికి మించిన భూపణముగా తన వినయము సూచితము, 

ఆపి చ = మతేయు, 

వం ర, ఇంకను ఆకవిప స్పతియే, బు గ్వేదం = బు శ్వేదమును, (పథమ 

గహణముచే అది తన శాఖయనుట, సామవేదం = సొమజేదమును, గణితం = 

లెక్క_లవిద్యను, అథ =మటియు, వెళికీం = బోగమువారిదైన కళలను, వానో 
శితూం = ఏను 6౧గులమరంఫుట ను, జ్జాత్వా = ఎటీంగి, శర్వ పసాదాత్. = ఈళ్వరుని 

యను[గహామువలన, వ్యపగతతిమి రే = (గ్రుడ్డిత నముకలిగిం చు 6 తిమిర *మును కంటి 

రోగము మౌని (మంచిచూపుపొందిన, చతుపీ, = కన్నులు, ఉపలభ్య = పొంది, 
పుత్రం = కొడుకును రాజానం = పట్లాభిపి కని గా, వీక్ష్య = మాచి పరమసముద. 

యేన = మహాభ్యుదయముతో _ నిర్విఘ్నుము-గాను తృ ప్రికలిగించిన దవీణలతోను 
అనుట, అశ్వ మేేన ఇష్టా చ = గుజ్జముం జంపు జన్నముతో దేవతల సంతోష, 
సెట్టి, దళదిన సహాత౦ శతాబ్దం ఆయుః అస్ధ్వా చ = పదిదినములతోడం గూడిన 

నూ టేండ్డయాయుస్సును_ జీవించుటను_ పొండి, కూ దకః = భూ దక (మహారాజు) 
అగ్నిం (పవిష్టః = నిప్పులో చొ చచ్చెను, అట్లు స్వచ్చందముగా (పాణత్యాగము, 

చేసెను _ అనుట, 

MR — 2 
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న్లో, సమరవ్యసనీ [వమాదళూన్యః 

కకుదం వేదవిదాం తపోధన శ్వ 

వర వారణ చాహుయుద్ద లుబ్జ ః క 

న్నీతిపాలః కిల "కూద్రకో బభూవ. సి 

అస్యాం చ తత్క్చృతే 

"వేదములు శాస్త్రములు కళలు అన్నియు "నేర్చి కన్నులకు తిమిరరోగము 

రాయగా ముక్కంటిం గొలిచి ఆ యను(గ వామున మరల మంచి చూపుపొంది కొడు 

కునకు రాజపట్టముం గట్టి మహావిభముతో అళ్వ మేఫయాగము చేస్తి నూ జేండ్ల 

పదిదినముల పురుహిధికమగు ఆయువును అనుభవించి తనిస్తి హోోమౌగ్నిని జ్వాలా 

ఫీలముగా జ్వలింపించి అందు సృచ్చందముగా తన చేవామును వేల్చినాండు, 

అట్రి దొడ్డ మహానుభావుడు అనుట, జ్ఞానభ కి క్రియాసమ(గతే వెప్పంబడినది, 

రామాయణారణ్య శాం డ మున శరభంగమహాముని రామదర్శనమునకు వేచి 

యుండి, రాముని సేవించి, అ అక నియొదుర నే తొను చేల్నుచున్న యగ్నిలో తాను 

జొచ్చినట్లు ఇతండును,. అది యొక యాగ పక్రియ కానో ప్రను, ఆత్మహ త్యా 

దోషము లేనిది, గొప్ప యాముష్మిక గుణముగ అది, ఎంతో తనివితో ధీరతతో 

చేయుపని. 

: న్లో, 2. సమరవ్యసనీ = యుద్ధములందు ఆస క్రిగలవాండు,. (ప్రమాద 

శరూన్యః = మజపు పొరపాటు లేని (ఎజు(గని వాడు వేదవిదాం = వేద పండితు 

లలో కకదం = (పధానుండు, తపోధన చ= రాజర్డి యు, పరవారణ బాహు 

యుద్ధ లుస్ధః = శక్రుసే సీనాగ జములతో (తను చాహువ్రలతోడ నే యుదమువేయ 

నాసగొను వాడు, ఏనుగులను ఓర్చు చాహుబలము గలవా6 డనుట, ఘూ దక ః 

కిల = భూ దక6 డని (పనిద్ధుండు, వీతిపాలః బభూవ = రాజు ఉండెను, 

కూదక(డు విద్వాం సుండు, పొరపా సెఅంగనివాండు, యుదోత్చాహి, 
అ థి 

జిమ్హండు, తేపఃశాలియు, గొప్పరాజు, పర_కేనయేను(గు తనతో పోరరాదు, 

అస్యాం చ తత్కు తె = ఈ యాతని రచిత మెన కావ్యమందు, 
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న్లో, అవ స్తిపుర్యాం ద్విజనార్థ వాహో 

యువా దరిదః కిల చారుదత్తః 

గుణానురకా గణేకా చ తన్య 

వనన్నశో భేవ వనన్నసేనా, ౬. 

న్లో ౬, అవ న్నిఫుర్యాం = అవంతిరాజధాని (మైన యుజ్ఞయిని) యందు 

ద్విజసాథకావాహః= వణీగ్వ్భృత్తి కౌెకొన్న (బావ్మాణు(డు, సాహుశారు, యు వా= 

మంచి [పాయపువాండు, (మట దరి(దః = పదవా(డు, చారుద తః కిల = చారు 

దత్తండని (ప్రనిద్ధుండు _ ఉం డేను, తస్య = ఆతనికి, గుణానురకా = (రూపౌదార్య 

మధు రది) గుణముల చే మరులుగొన్న టి, గ ణిళా = బోగముది, వసనశోభా దవ = 

వసంత(శ్రీనిం బోనిడ్కి అనంగా చిగుక్ళుం బూలుం బోని తన యంగముల చేత చే మరుని 

పొగరు గొల్పునది అనుట, వసన్న నేనా చ=వసంత సేనయనునదియు _ (ఉండెను 

“బభూవ” _ అని అ ధ్యాహార్య శేషము). 

[యస్య అనియు పాఠము, అది సాధువుగాదు. నాయిశానాయకులక 

సమ్మపాధాన్యము ఇష్టము, కావుననే తర్వాతి వా నోకమున “తయోః” అని ద్వివచన 

నిర్రేము, “యస స్య?” అన్న నాయిక అ(పధానయె పోవును, ] 

“వసిన శోభా ఇవి అని ఉపమ 
అనో 

ఈ సామౌన్య నాయికా లతుణమును తొలుత నే ఇట్ట్గహించుట (శేయము _ 

సామాన్య నాయిక ధీరయు కలాని ప్రణయు నగును, నిర్ణణుల నెను ద్వేషింపదు, 

గుణవంతులయందును రాగ మూనదు, ధనమునుమ్మొతము గని అది బయటికి రాగము 

చూపును. తనక మిక్కిలి యిష్టుండగు వానింగాడ ధనము కోలుపోయినాం. డని 

మరల గాడెడునాసగలడై తల్లి చేత వెడల నడిపించును, వేళ్యక (పొయికముగా 

దొంగలు పురుషు అనిపీం చుకొనలోరు నఫుం'సకులు మూరులు, సులువు గా భన 

మబ్బిన వారు, తాంటదమ్మం (డు, (పచ్భన్న కాముకులు లోనగువారు వల్ల భులు, 

'వేళశ్యయు' మదనాయ శయ ఒకానొక నియందు వా స్తవాను రాగము వపాం౦-చును, 

ఇది రక్క మొనను విర క్షయెనను దీనికడ రతము కడు దుర్లభము, +2 రకృకు ఉదా 

నారణము మృ చృకటీ శాదియందు వసంత సేనాది* వే, వేం, సాద, 

ఇట్లు నాయికానాయవల గణాతిళయము (పదర్శింపంబడినది, 
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న్లో, తయో దిదం సత్పుర తొత్పవా శయం 

నయ[వచారం వ్యవహార దుష్ట ఆమ్, 

ఖలస్యభావం భవిత వ్యతాం తథా 

చకార సర్వం కిల శూ దకో నృవః, 2 

“ చకోర్య ఏవ చతురా శ్చన్ది) కాచామకమకాణి 

ఆవ న్య ఏవ నిపుణాః సుదృళో రత నమకాణి,” 
ne. 

అని అవంతీదేశమండే (స్త్రీల ఎక్కడను లేని రతాదివైదగి చెప్పబడినది 
థు 

ఇంక నందు నగరవాసినులనను, మటి అదియే కలవిద్య గా చీర్పయుడిన గణికలకం 

జెప్పవలయునా * అందులకు అవంతిపురి వెప్పంబడినది, 

వేశ్య నామములతుదిని దత్త, లేక సిద్ద, తేక సేన ఆనుళబ్దము ఉండవల 

యును, వణిజుల పీళ్ళు (పొయిక ముగా ద తృ్తళచాంతేములుగా నుండవలయును, 

వేళ్యవ ఉదా, వసంత సేన వే, వేం.సా,ద, 'వేళ్ళంగూర్చి అల్ల సాని పెద్దన - 

ఈ పూతపసిండివంటీ వలపుం బచరించునది” అని, 

న్లో, ౭, తయోః=ఆ యిరువురియొక్క_, సత్ సురత ఉత్సవ ఆ శ్రయమ్ =(తుల్య 

గుణక చేతను తుల్యానురాగత చేతను) శ్లాఘనీయమెన, (ఇతేరభావము లెల్ల అడం 

ఆనంద మొక్క. శే రస మయిన సురతేవార్ష ము నాశయించిన, ఇదం=దినిన్తి నయ 

[ప్రచారం = (అందుల కైన (పతిబంధ ముల తొలంగించుకొని ఒండొరుల సంగనీద్ధి 

కన యిరువురి ఉపాయవి ధానమును, వ్యవహారదుప్ట తామ్ = (అందు జగ జాఅయు 

వ్యా జ్యెముల (పిర్యాదుల్ఫయు సెబ్బరను. ఖలస్వభావం = దుష్టుల స్వభావమును, 

త థా = అస్హై__మజీయు అనుట, భవితవ్యతాంచ = విధివిధానమును___వీ పురుష. 

కారమును అక్కు_జకో రామిని అనుట, 'సవ౯ాం = లోకమున అనుభవమునక వచ్చు 

సమస్ట (అర్జజాతృమును, కూ ద్రకోన్ఫపః=ళూ[ దక రాజు చకార = చేసెను, గణిత 

మథ _ తానెటింిన విద్యలలో గణితమును ఇట్లు |పధానము గా వెప్పుటచే కూద 
కండు గొప్ప జోన్యుండును అగును, దాన, తన యనంతరమే ఇది (పయో కృవ్యమని 

తలంచె “నేమో _ ఇందు నోకములలో "నెల్లి “బభూవ కిల అనియు * చశారకిల , 

అనియు__భూత కాల నిర్రేకము గా__జోస్యఫు లెక్క_లచే నూహీంచి (వాసి 

చాడు, ఇని (ప్రతీ ప్పములు గావు, అగు నేని అపకే ప్ర ఇతని పేర నేవాసి 

యున్న సరిగా వాసీయుండండా? ఇట్లు వాయుట యసంభవము, కూడదని 
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(వరి! క మ్యావలోక్య చ) అయే, ఘా సేయ మస్గుత్సంగీతశాలా! 

కను గతాః కుళీలవా భవిమ్యన్మి! (విచిన్హ్య) ఆం, జ్ఞాతమ్, 

న్లో, శూన్య మపుతన్య గృహం 

చిరళూన్యం నాస్తి యన్య సన్నితిమ్, 

మూరనం దిశః ళభూనాాః ఖు లీ ఫ్రీ 
నర్వం శూన్యం దరి [ద న్య, ౮ 

రానే ఇవి సంపదాయము గా (పా-చీనుల చే వ్యాఖ్యాత మె యున్నవి, అది పరి 

కింపందగును, నాటకము తేన మరణమునకు తర్వాత ఎప్పుడో (పయోగింప బడును, 
బో అలి ॥ జ న పఠింపంబడును అని, తౌను కల్పించిన యితివృ త్త పువళము విచితలోకవృ త్తము 

ఇందు ఈనాటకమందలి యితివృ త్తము తేజం గల్ల నూకుము గా నూ చింప6 

బడినది, 

పర్మిక్రమ్య = రంగమున అటునడిచి __సంగీత శాలవంక పోవుట నఖినయించి, 

అయే_ ఆశ్చర్యము ! ఈమాట విస్థయముం డెలుప్రును, కూన్యా. ..మౌసంగీత 

శాలలో ఎవ్వరు లేరే! దీని వే “పీదవడిన నాయని యిల్లు బావురుమని యుండుట 

నూచితము కాంబోలు, కఖీల వం = (మొవటు అందటు_ ఎక్కడికి పోయినారు! 

ఆం = మజచినదానిని జ పిచేసికొనుటం చెలుపును. ఈనసూతియు తన విభవ 

ములం నోలుపోయినటు లున్న ది, 
ఉం 

వ్, ర, అప్పుత్ర స్యా కొడుకు _ సంతానము _ లేనివానికి, గ్భవాం = ఇల్లు, 

కూన్యమ్ = (మ 'జేదేది యున్ననుం గూడ ఆ(పియతనువ స్తువు లేనందున) శూన్య 

ము(గా తోంచును, యస్య = ఎవనికి, _ సన్మిత్రం = మంచి చెలి కాయడు నాస్తి = 
అటో 

లేడో (తస్య = వానిక్సి, చిరశూన్యం = ఆజన్మశళూన్యత _ మంచి మి్శతుండున్న 

పండువు, సంపద, మటథీంత సంతోషదాయకము, లేమిడి తేలికగా ఓర్వందగినదిగా 
9 గ నుండును, చెప్పినాండు విశాఖదత్తుండు, ముదా, ₹1- 2 (ఛాయ 

6 సంతా పే తాలేశానాం గేహోత్స వే సుఖాయమౌనా నామ్ 

వాదయస్తి తాసాం విఛవా విరా మిితాణాం దూనయ నిశి 
గు = 

మూఖక౯ా స్య = మూర్జుకు_ తెలిసి తెలియని వానికి, దిశః = చెసలు_దేశాల్సు ఘూ న్యాః = 
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కృతం చ నంగీతకం మయా, అనేన చిరసంగీతోపాన నేన గీమ్మ 

నమయే [వచజ్ఞ దినక రకిర ణోచ్చుష్క- పుమ్క-_రబీజ మివ [వచలిత 

తారకే తుధా మ మాడీణేీ ఖటఖటా యే తే, త్ర ద్యావ దృృుహిణే 

మాహూయ వృచ్చామి, అస్తి కించి త్పా)తరాకో న వేతి, వహో 

2_స్ఫి భోఖ కార్యవశా త్ప)యాగవశా చ్చ (పాక్ళత భాష. 

సంవృతః, - అవిద, అవిద భోః, చిరనంగీతొపాననేన శుష్క 

(ఎందును సారము గనలేని వానికి సారహీనములు; దర్శిదస్య = బీద వానికి_(అందును 

(బదికి చెడినవానికి విశేషముగా సవజాం = సమస్తమును, ఇల్లు ఆత్మ దిక్కులు 

అన్నియు _ ఉన్నను _ లేనివే. కొడుకు ఇల్లాలు మొదలగున చెల్ల ఉన్నను, 

పోపింపశళేమిచే _ లేన స్తే _ సర్వము దుఃఖడాయక మే ఆగును, అతనికి బుద్ధియే 

తోంపదు, 

కూన్య మప్ర(క్రస్య ఇత్యాది... (ప స్తుత డార్మిద్యముం గూర్చిన మంచి యెజు 

కక తక్కిన య్శప్ర సుతేమును (పశంసీంచుట వేత ఆప స్తుత్మపళంస, భంగ్యంతర 

ముగా ఈనూ క్షి హిత్రోపదేళ పంచతంత్ర ములందును కలదు, 

అప తస్య గృవాం కూన్యం సన్ని త్ర రహిత స్య చ 

మూర్థ స్య చ దిళః కూ న్యాః సర్భళూన్యా దరిద తౌ, 

ఇది నుభాషితరత్నే భాండాగారమున ఈ దావ్ఫాత ము, 

నూత్రధారుఃడు “పిద్దనటు(డు, వానిది నటవటుంబము, ఎందతో నటులు 

వాని సంగీతశాలలో శిత పొందుచుండిరి, ఇపుడు తాను పేదవడినాండు, వా 

రెవరును తనకడ లేరు, తోడు లేక ఒంటరిగా అలసట కలుగు నంత సంగీతము 

పాడినాండు, అఅసినాండు, తన లేమిడికి దుఃభించుచున్నా (డు ఇట్లు, 

సజీతమ్ = న్ఫత గీత వాద్య యోగము ___ అందు ,సీలుం గూడిన ఆది 
౧ ఆటీ '8/ 

“ జంగీతకమ్ * అనంబడును, మణి యిట సంగీత మే _ చిరసంగీతోపాస నేన = 

చాలసేపు పాడుచున్నందును (గ్రీష్మ సమయే = ఎండళాలమందు. ...ఉచ్చుష్క 

ఫుష్కరబీజం ఇవ = మిక్కిలి యొండిన తామరగింజవలె, తధా = ఆకలిచేత, 
(పచలిత తారకే = నుడియుచున్న _ లేలిపోవుచున్న _ గుడ్డుగలవై, అత్మీణీ = 

కన్నులు ఖటఖటాయేతే = కటకటననుచున్నవి _ శోవచే తేలిపోవుచున్నవి, 
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పుమ్క_రనాలా నీవ మే బుభుతయా మానా న్నజాని, త ద్వావ షి $5 నీ 
దహం గ తాం జూనామి, అస్తి కిమపి కుటుమ్బినా ఉవపాదితం 

న వేతి, [ అవిద్య, అవిద, భోః, చిరనంగీదో వాన జేణ సుక్ట్ర పోక్టరణా 

లాబ్రిం విఅ 'మే బుభుష్రైవ మిలాణాఇం అజ్షాళం, తొ జావ హం 

గదుఅ ఆణామి అరి కింపి కుటుమ్బిణీవ ఉవవాదిదం ణ వేత్తి. | 

(పరిక మ్యావలోక చ) ఇదం త దస్శాకం గృహమ్, త 

త్చవిశామి, [ ఏదం తం అమ్హ్ష్హాణం చగేహాము. తా వవిసామి | 
న్ వ 

(|వవి శ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యమ్, కిం ను ఖల్వ్యస్నాక ౦ గ్ర పా 

ఒఒన్యదివ సంవిధానకం వర్హతే, ఆయామి తణ్జులోదక (వవాహో 
రథ్యా, లోహ కటాహ పరివర్తన కృష్ణసారా కృతవిజేష కేవ 

గృహిణిం ఆహా ను = ఇల్లాలినిపిలిచి, (పాత రాళ; = చల్లియన్న ము, కార్యవకళాత్ = 

(స్త్రీలతో మాటలాడు ) పని కలుగుటవలనను _ వారికి సులువుగా తెలియుట 

కయ్యును, ((పాక్ళత ము సువమార మగుటచే డాని (పయోగమునక య్యును, 

(పాకృ్ఫత భాషీ = (పాకృ్ళకము మాటలాడువాందను, సంవృత్నః = ఐతిని, 

౮ 5 కార్య త శ్రోత మాదినాం కార్యో భా సావ్యరిక్రమః ఆని నాటక 

శాస్త్రము, పని కలిగిన పుడు ఊఉ తేమొదులకును, సంస్కృతము మాటలాడు వారిక్ 

(పొక్ళతము "పెట్టందగును, 

ఆవిద _ అవిదా _ ఆపదలో సహాయమునకైన అటపు. శుస్కు_ పుష్కర 

నాశాని ఇవ = ఎండిన (వాడిన తామరతూండ్లవలె, 'మ్లో నాని = దుర్భలములు _ 

కిం ఆపి = ఏడైనను _ ఆకలిగొన్న వానికి రుచితోపక్యతతో పనిలేదు, ఆకలి రుచి 

ఎజులగదు అనుట. ఉపపాదిత౦ = నిద్ధముగా ఉంపంబడినది; ఇదం త దస్మాకం 

గృవామ్ _ ఈమాటచే అక్క_డ ఇల్లు ఉన్నట్లు నూచన _ అటి నూచనలు ఈ 
en య వి 

కాలమున రంగాన చిత్సరుల తెరలచే చూపయుడును, హీమాణహే _ (ప్రాకృత 

మున ఆశ్చర్య ద్యోత క ము, అన్యత్. ఇవ సంవిధానకమ్ _ అనుకొననిదానింబోని 

ఏర్పాటు, ఆయామి తల్జులోదక (పవావో _ పొడుగెన బియ్య పుంగడుగుయొ క్క 

జాలుక అదిగా ఉన్నది, రథ్యా = (ఇంటిముందటీ) వీథి లోేవాక టావాపరివతకాన 

క్నపసారా = ఇనుప(గొ ప్పరలను (వేడియు బరువును ఐ ఎ తరామిచే దొరలించి 
లజ నో 

లాగుట చేత నల్లచాజలు గఅదిగా ఉన్నది, కృతవి శేష ళా = ప్మత్రభంగముల నలం 
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యువ త్యధికతరం శోభ కే భూమిః, స్నిగ్ధ గ న్దే నోద్దీవ్యమా నే 

వాధికం బాధతే మాం బుభుమౌ, త కిం పూశ్వార్టితం సిధాన 

ముత్ప్సన్నం భ చేత్ ? అథ వాపా మేవ బుభుతూతో న్నమయం 

జీవలోకం ప శ్వామి! నాస్తి కీల (పాత రాకో ౭స్మాక ౦ గృహే, 

(పాణాధికం బాధతే మాం బుభుతో, ఇహ సర్యం నవం సంవిధానకం 

వర్తలే, వకా వర్షకం పినన్టీ, అవరా సుమనసో గుమృతి, 
[ హీమాణ హే, కింణు ఫ్ట్ అవ్హూణం చేమం అణ్జం విఅ సంవిహోణాల్హం 

వట్టది, అఆమి తణ్జులోదలఅ వృవాహా రచ్చా. లోహా కడాహాొ 

వరివ తృణ కనణ సారా కిదవిసేనఆ విఅ జుఅదీ అహిఅదరం సోహాది 

భూమి, సిణెద్ద గ న్దేణ ఉద్దీవిఅ స్రీ విఅ అహిఅం బాధే దివం బుభుతా, 

"తాకిం పువ్యస్టదం శిహాణం ఆవ్వళ్షైం భవే, ఆదు అహం చేవ బుభు 

న్రదో అజ్బమఅం జీఅలోఅం శ నమ్. ఇల్లి కిల పాదరాసో అన్హాణం 

హే, పాణాధియం బా చేది సుం బుభన్టా, ఇధ సవం వం 
వి 

సంవిహోణఅం వట్టది, ఏ క్కా. వణ్ణాఅం వది, అవరా సువుణాఖం 

కృతము, భూమి _ ఈ నేల అట్టు సాబగారుచున్నది. ఆంకొన్నవానికి “పెద్ద పెద్ద 

వంటలు చేసినట్లు అగపడు చున్న ది, న్నర? నేన = నూనియ నీతుల కమ్మని 

వాసన చేత, ఉ ద్దీహ్యమానా = మటింత రగల్పంుడినదె, బుభుతై = ఆకలి, 

పూవాకాజికాతం నిధానం = పూర్వులు _ మౌ పెద్దలు దాంచిెట్టినఫ నము, ఉత్పన్నం 

భవేత్ = బయటపడి దొరకినదా? ఆధథవా...పశ్యామి _ కాదా అకొన్న -న్తే-నే 

(ఈ) (పొణిలోక ము నంతయు అన్న మయము-గా తలంచుకొనుచున్నానా * నానీ 

ల గ హౌ = (నిజముగా మాయింట చల్లియన్న ముకాడ ఊండదుగదా, ఇహ 

సవ౯ాం...వతేకా తే = ఇక్కడ నంతయు |క్రొత యేర్బాటుగా ఉన్నది. వణ౯ 

కమ్ = కస్తూరీ కంకమాదుల యంగ రాగము పినప్టి = నూబుచున్నది, ఆపరా 

సుమనసో గుమృుతి = మటి యొక తె పూలు |గుచ్చుచున్నది, ఏ్శా వర్ష కం సినప్టి - 

ఇత్యాది, చూ, ముదా _ (పనా, 

వవాతి జల మియం పినపి గనా 
లభి 

నియ మియ ముద్ద్రథ తే (సజో విచి. తాః 
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గుమ్మేది. ] (విచిన్హ్య) కిం ను ఇదమ్, భవతు, కుటుమ్బిసనీం శ జ్టావ్య 

పరమార్థం జ్షూన్వామి, (కిం శేదం, భోదు, కుడుమ్బిణిం సద్దావిఅ 

పరమళత్ధం జాణిన్నమ్, ] ( నేవ థ్యాభిముఖ మవలోక్య ) ఆశే వ్రత 

సావత్ , [ అజ్జే ఇదో దావ. ] 

నటీ. (వవిళ్య ) ఆర్య, ప్రయ మనీ, (అజ్ఞ, ల్తల హృ. ] 

సూత్ర__ఆశ్యే, స్వాగతం శే, (అజ్జే సాఅదం చే, ] 

నటీ__ఆజ్ఞావయ త్యార్యః కో నియోగో 2ఒనుష్టియ తా మితి, 
[ అణవేదు అజ్ఞో కో ణిపీకీ అణుచిట్టీఅదు త్రి. ] 

సూత___( * చిరనంగీతోపాన నేన ” ఇత్యాది వశిత్యా) ఆ క్యే 
అస్పి కిము వ్య నా్హకం స్వం 2_శతవ్యం న వేలి, [అ అజ కింపి 

అమ్హాణం గౌ అసిదవ్వం ల వేత్తి, 7 

నటీ__ఆర్య నర్వ మసి, [అజ్ఞ సవ్యం అల్లి. ] 

స్నూత___కిం క్రి మనసి? [కం కిం అల్జి? ) 

ముసల మిద మియం చ పాతకాలే 

ముహు రనుయాతి క లేన హుంకృ తేన, 

భవతు కటుమ్బిసీ మౌాహూయ పృచ్భామి _ 

ళబ్రాప్య = పిలిచి పరమొథః౯ాం = వొ స్తవమును ఎ "నేప థ్యాఖిముఖం = 

తేరవంకం (జూచి _ అనంగాలోపల నట్టు వులు ఉండు తట్టు _ “ కుకీఅవకోటు 

మ్బస్య స్ధానం "నేపథ్య ముచ్య లే” దళశరూ, శాడా, తెరవంక నే, 

ఇయ మన్నీ _ ఇదిగో చేను, ఆర్య _ నటీసూ[త ధారులు ఒండి "రుల “ఆర్య? 

అని పిలుచుకొనవలయును, (సాద కో నియోగో 2_నుప్రీయ తామ్ = (నీయే 
యురత్తరువును నేను జరుపుదునో _ చెప్పు, అశితవ్యం = (తినందగినది అన్నమో 
అప్పచ్చియో, 

MR — 3 
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నటీ__త ద్యథా, గుడెదనం ఘృతం దధి తణ్ణులాః ఆశే 

గాత్తక్యం రసాయనం, - సర్వ మ స్పీతి, ఏవం లేవ దేనా ఆశాసన్లు, 

[తం జభా గుడోదనం ఘిదం దహీం తణ్జులాయిం అౌేణ అత్తృవ్వం 

ర సాఅణం నవ్వం అలి తి, ఎవ్వం చే డేవా ఆసా చేదు. ] 

స్మూత__కి, ముస్మాకం భ్ సర్వ మసి |! అథవా వరిహానసి? 

[కిం అమ్షాణం గేహే నవ్యం అల్లి ! ఆదు పరిహాస సి? 

టి స్వగతమ్ ) వరిహాసిప్యామి తావత్, [ వరిహసిన్సం 

దావ 7] (చకాశమ్) ఆర్య, అ స్తా్యావణే, (లజ్జ, అక్టి ఆవశ, ] 

స్యూత=_( నకోధమ్ ) ఆః అనాన్వ్యే, సవం త వాశొ 

ఛేత్స ర కే, 'అభావం చ గమిమ్యసి, య దిడానీ మహాం వరజ్ఞలమ్చుక 

్రవ దూర ముతి ణ్జివ్య పాతితః (అః అణ, ఎవ్వం చే ఆనా 

శుజ్జిన్సదడి, అభావం అ గ మిన్ససి, జం చాణిం అహాం వరణ్ణలమ్బుపఓ 

విఅ దూరం ఉక్ట్రీవిల పాడిదో | 

గుడొదనం వ బెల్ల పుటన్న ము ఆనా తియ్యని పొంగలి, ఘృతం... = చయ, 

పెరుగు, బియ్యము _ అనంగా ఊ త ఆన్నము, అ త్రవ్యం=తినంవలనీనది, రసాయనం 
చ సరన ర రాల ల గబ mt ల Me అలం అయ |. . . వాటి న. oan ne re os Wr ea 

ర సవంతమంతే యు _ తియ్యనివి, ఫుల్లనివి, ఒగరువి, చేగువి, కమ్మని వన్నియు, ఆళొ 

సను ౬ అనుగ్ర హింతురు గాక , 
ఆజా 

అథవా పరివాసనసీ = లేక పరియాచకము చేయుచున్నా వాక ఆస సీ ఆపో = 

ఉన్నది అంగడిలో. ఏవం శే ఆశా ఛేక్స్య లే _ ఇట్లు నియాళ (లు శెగలొట్లః 

బడునుగాక, ఆభావం చ గమిష్యునీ = నాశన మెపోంగఅవు, యత్ = ఏలన, వరణ్ణ 

అమ్బుక ఇవ = (వరణ్ణ = )ఏక పు దూలానికి ఒక తట్టు బరువుకై 'కట్టంబడిన బరువైన 

మట్రిగడ్డ లేక ఉద్దబండవ'లె లేక మట్టిబొమ్మవలె కాదా__ ఇరుప్రక్కల కట్టిన 

ఎతైన “యిటిక గోడల “పనుండి వాని నడిమిసందును నింపుటకు దబ్బున (తోసిన 

యటీకరాశివలె, ఆశనే మిన్నంట చి త్తి ని రాశచేయుట అందుండి దబ్బున గోతిలో 

తోయుటవ లె నున్న దనుట, ఈ 'వరండి య్ వరాండా _ Verandah® 

ప్రభవము కాంబోలు _ వరాండా రెం డె త్తేన గోడలు నిలుప(బడునదిక దా. 

అమ్మ్బుక _ ఇటికలయో _ కంకరయా మోపు, 
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నటీ___మర్ష తు మర్ష త్యార్యః. వరిహానః ఖ ల్వేషః [ మరి 

చీదు మరిసేదు అజ్జో, వరిపోసో స్ట్ వసో 

సన్యూత_త త్యం పున రిదం నవ మివ నంవిధానకం వర్నతే? 

ఏకా వన్షకం పినస్టి, అవరా సుమనసో గుమృతి, ఇయం చ వళ్ళు 

వర్ష కుసుమోవహోార శోభితా భూమిః, (తా కిం ఉణ ఇదం ణవం 

విఅ నంవిహాణవం వట్టది. వక్కా- వణ్ణఅం పీసేది, అవరా సుమణాజ 

గుమ్ముది, ఇఅం అ వళ్ళ్చువళ్లు కుసు మోవహార సోహిజా భూమోా, J 

నటీ__అ దో్యోవవాసో గృహీతేః, [ అజ్ఞ ఉవవాసో గహిదో. ] 

సూ త___కింనామధే యో 2_య మువవానః, ( కింణామ'ధేటి 

అఅం ఉవవాసో. |] 

నటీ__అభిరూవవతి రామ, [ అహీరాఅవదీ ణామ, ] 

నూ్యూత___ ఆశే, ఇహాలాకికో ఒథవా పారలౌెకిక ః, (అక, 

ఇపహాలోఇపీ ఆదు పారలోఇఓ, ] 

నటీ... ఆర్య పారలౌకికః, (అజ్ఞ పారలోఇఓ,) 

స్మూత-( సరోవమ్ ) |వేశన్తామ్ (శేతున్తా మ్యూర్యమి గాం, 

మదీయేన భక్కవరివ్యయేన పారలొకికో భ ర్తాన్వివ్య తే, [జేక్టన్లు 

మహపకళాతు=మన్నిం చునుగాక, “ఇది పరినో సముగ దా,” పష్బూవణ౯-., ,మి$_ 

చేల ఐదువ న్నెల వూల సమపకాణతో వెలుంగు చున్న ది. ఈ పవాసో Cen 

ఉపవాస((వక్రము పట్టయణుడినది, పట్టితిని _ అనుట, కిం నామధేయః = ఏయే 

గలది (ఈవతము)? పేరు చెప్పిన దానిఫలము ఎజుకపడునని, es 

అందమెన భతకాగలడి, కలుగుటకై పూనంబడినది _ అనుట, ఇహలౌకికః అథవా 

పార లౌకికః_ ఈలోకమునకు చెందిన వాండా పరలోకమునకు చెందినవాండా? మదీ 

యేన భ _క్షపరివ్యయేన= నాజై నయన్న మును వెచ్చించుట చేత _ ఖచుకా చేయ్ముట చేత, 

ఆర్య మి(ఇాః= ఓవూజ్యులారా, ఆర్య = పూజ్యా (డు, “మి|ళః యు పూజ్య వాచక ము, 

"దండును కలనీన “ అత్యంత పూజ్యులారా ?.. ఆని, అన్విష్య తే = వెదక యను 

చున్నాడు, కోరంబడుచున్నా6 డనుటం 
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చేక్ట ను అజ్జమిస్సా. మమశేర కేణ భ త్తవరివ్యవణ పారలోఇఓ భత్తా 

అశ్రేసీఅది. ] 
దం 

నటీ___ఆర్య, (వసీద [వసీద, త్య మేవ జన్నాన్ననే భవిన్య 

నీతి, [అజ్ఞ, వసీద వసీద, తుమం ్లేవ జన్నాన్నగే భవిస్ససి త్రి, ] 

స్మూత_.అయ మువవానః శేన త వోవదిష్టః, [అఅం ఉవ 

వాసో కేణ చే ఉవదిట్లో. ] 
౬ 

నటి.___ఆర్య సె స్టన (పియవయ స్యేన జూర్జవృ నైన. [ అజ్బన్స 

'బ్లేవ పివవలఅ స్పేన జూళ్లివుడ్డణ. | 

సూత నకోవమ్ ) ఆ; దాస్యాఃపుత జూ ర్ల వృద్ధ; కదాను 

ఖలు తాం కుపి లేన రాజ్ఞా పాలకేన నవవధూ శేశహా నృ మివ 

సుగ స్థం క ల్చ్య్వమానం (వేషస్యే! [ఆః దానీవపుతా జూల్ణవుక్లా, 

(పసీద=మన్ని ౦ప్రుము, త్వం[ఏవ జన్మా చ్చే భవిష్య ని_నీ వే జన్మాంత రమందును 

నాక పతిని కాగల వని _అగుటక _ ఈ యుపవాసము సంకల్ప్చించుకొంటిని 

అనుట, కేన ఈ పదిష్టః = ఎవరిచేత ఉవచదేశింప(బడినది? ఇది చేయుట మంచిది అని 

నీకు ఎవరు నేర్పినారు* (పీయవయ స్వేన = (ప్రియు౭డెన మిత్రుని చేత, స్మకో 

ధమ్ = కోపముతో, చాస్యాఃపు[త్ర = అంజాకొడుశా! కపీలేన రాజ్ఞా పాలకేన _ 

పాలవ+డని అప్పుడు ఉజయినీ రాజునకు పేరు, అతనిచేత, సుగనం, చుటబడిన 

వూలతోను పూయయుడిన ఊపెపూతలతోను, పరిమళించుచున్న వానిని, కల్ప్య 

మౌనం = నజక _ తలుగ 6 _ బడుచున్న చానింగ్యా (సేతీ పే = చూతునోకదా, 

మేము "“పేదవడియుండ6గా ఇంత న్యయము చేయవలయు ఈయుపవాస మేల 

చెప్పితినిరా నీవు నాశన మెపోను, అని మిత్రుని తిట్టుట, * బధ్యమౌనం ”___అను 
పతృమున _ వబళికు_ అ భేదనుగుట చే, వధ్యమౌానం = చంపయడుచున్న వానింగా, 

నవ వధూకేశహ స్తం ఇవ (కొ త్త సపెండ్దికూతురు తల వెండుకల వెం త్తమువ లే, 

“పాళః పతుళ్చ వా స్తళ్చ కల్తాపార్గాః కభా త్పనరే__* అని అమరుండు, కల్పస్ట 

మొనం=వా సననూనియవూసి దువ్వి(జడ శా) తీర్చంబడుచున్న, పా, బధ్యమౌనం = 

కట్టం = ముడువ.6 _ బడు దున్న 



ఆముఖమ్ ల! 

కడాణు క్ట తుమం కవిజేణ రజ్షా పాలవణ ఇవవహూ కేనహాళ్ళం 
విల సుఅన్ధం క ప్పిజ్ఞ నం పెక్టిన్సమ్ ? ] 

నటీ. వసీద త్యార్యః; ఆర్భ్యనై వన పారలొకికో ఒయ 

మువవానః, [ వసీదదు అజ్జో, అజ్జన్న చైవ పారలోఇఓ అఅం 
ఉవవాసో, ] (ఇతి పాదయోః వతతి, 

సూత___ఆ ల్యే, ఉత్తి, కథ యా [(తోవవాసే శేన 
కార్యమ్, (అక, ఆ స్టైహ్ి, వత్ల ఉవవాసే శేణ కజ్జమ్. ] 

నటీ... అ స్మాదృళజన యో ్యోన (బ్రాహ్మణే నోవనిమ న్ని 9 
నేన, | అమ్హారిన జణ బ్ొగేణ బమ జేణ ఉవణిమ సన్తి బేణ, 7 ఏక. ౧ యో అజాత 

సూత... అతో గచ్చతు ఆర్యా, అహా మ వ్యస్కాదృశ జన 

యోగ్యం (బాహ్మణ మువనిమన్స్మ యామి. [ అదో గచ్చదు అజ్ఞా, 
అపహాం వీ అమ్హ్షారిన జణ జోగ్గం బవ్హుణం ఉవణిమన్నైమి, ] 

నటీ__య చార్య ఆజ్జాపయతి, [జం అజ్ఞో అణ వేది. ] 

( ఆతి నిపష్కా-/న్తా, 

సూతే. వరి క మ్య ) ఆశ్చర్యమ్ ! తస్మా త్క_థం వు మయొవం 

ఆర్య స్యెవ = అర్యుని కే య ఆర్యునికో సమే చవేయయిడుచున్నది. ఈ పార 
లౌకిక మెన ఉపవాసము, నీవే అందగాండవుగా నాన (పీయు రాలిక్కి రాల 
జన్మమందును పతిగా కలుగవలయునని ఈ ప వాసోదైేళము, పాదయోః పతతి = 
పాదముల (వాలును, భర్త (పసన్నుండు కాకన్న (వతము ఫలమీియదు భార్యకు _ 
అని, తేర్చచున్న ది, “ఆర్య, లేవే. చెప్పు ఈ యుపవాసమున ఎవనితో పని, 
ఎవడు కావలయును _ అని, 

అస్మాదృళ జనయో గ్వ్యేన = మనబోంట్లన తగినవాండెన, ావ్యా నేన ఉఊపని 
మని) లేన = (వావ్మాణుండు భోజనమునకు పిలువంబడవలయును అనుట. అతః = 
ఆటు లైన, గచ్చతు ఆర్యా=ఆర్య-_నీవు, పోవుదువు గాక, పో లోపలికి, నీపని చూచు 
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సునమృబ్ధాయా ముజ్జయిన్యా మస్మాదృశజన యోగ్యో (బాహ్మణో 

2. న్వేషితవ్యః, (విలోక్య) వవ చారుదత్త న్య మత్రం మై కేయ 
అత ఏ వాగ చృతి, భవతు, (వవమ్య్యామి తావత్ , ఆర్యమై తయ, 

అస్మాకంగృ హే ఒశితు మగణీ ర్భన 'త్యార్వః, (హీమాణ హే, 
తా కథం మవ ఏవం సునమిద్దావ ఉజ్జయణీవ అవ్షూరినజణ జోగ్లో 

బమ్మణో అన్జైసిదవ్యో, ( విలోక్య ) వసో ఇచారుదత్తన్న మిత్తం 

మిలేఓ ఇబ్రదో జేవ్య ఆఅచ్చది. భోదు. పుచ్చిస్సం దావ, అజ్జ 

మి త్రేఅ, అమ్హాణం గేహే అసిదుం అగ్గణీభోదు అజో, J] 

(శేవశ్యే) 

భోః అన్యం _ ఖా హా ౯ మువనిమ_న్మ)యతు భవాన్, 

వ్యాప్ఫత ఇచదాసీ నువ్. (భో, అజం బవ్హుణం ఉవణిమచ్చేదు 

ఛభవమ్, వావుడో దాణిం అహమ్, | 

కొనుటక్కు నేను మనవ తగిన (బావ్యాణుని వెదకి తెచ్చెదను, నుసమృద్ధాయాం = 

మిక్కిలి సంపదతో కూడుకొన్న దె న, అందును సంపన్ను లే ఐన ఉజ్జయి 

న్యాం = ఉజ్జయినియందు, అస్మాద్భళ జనయోగ్యః = మాబోంటి జనమునకు తగన _ 

"వేము -పీదలము, అందును చారణులమా (= బోగమువారము ఆట్టి మాక తగిన 
ఏమ వారుద _త్తస్య మితం = వీండుగో, చారుద తుని వితము; చారుద త్తుండు 
దరిదుండెనాండు, వాని మిత్రము వీండు నాపిలుఫును ఆంగీకరింపవచ్చును ఆని 

(ప త్యాళ, ఆర్య మె|లేయ _ సంస్కృతమున వూజావాచక మెన * ఆర్య” “అయ్య ? 

"మొదలైనవి "పేరుకు ముందు చేర్చంుడును, మె కేయయ్య అనుట, అశితుం = 
భోజనము చేయుటకు, అగణీః = చొదటివాండవు, నీవు తిన్నతేరువాత, తక్కిన 
యందటిభోజనమును అనుట, 

ఆన్యం (శాన్మాణ ముపనిమ _న్లయతు భ వాకా = వేలు (బావ్మాణుని పిలు 
తువుగాక భోజనమునన నీవు, వ్యాపృత ఇదానీం అవామ్ = నాక ఇప్పుడు 

పని ఉన్నది, 



 ఆఅముఖమ్ లికి 

నూక ఆర్య, నంవన్నం భోజనం నిః;నవత్నం చ, అపి చ 

దశ్నీణావీ లే భ విహ్యుతి, (అజ, సంవణ్ణం భోఅణం ణీనవ త్తం అ, 

అవి అ దక్థిణా వి చే భవిస్సది, ] 

(పునశ్నేవశ్యే) 

భోః, ద్రిదానీం (పథమ మేవ (వ త్యాదిష్టో 2_సి త త్మ. 

ఇదానీం లే నిర్బంధః, వచే వచే మా మనురోద్ధుమ్! (భో, 

దాణిం వథఢథమిం చేవ వవ్చాదిట్టోసి, తా కో డాణిం చే ణిబ్బన్థో 

వచే వచే మం అనుబన్టేదుమ్ ] 

సూత్ర వ్రశ్యాదిష్టో న్నే తేన, భవతు, అన్యం 

(వాహ్మణ మువనిమన్త యామి. [ వచ్చాదిట్టో మి ఏదిణా, భోదు 

అల్లం బమ్ముణం ఉవణిమన్చేమి, ] 
౯9 J నా. 

(ఇతి నిప్కా- న్మః 

ఇత్యాముఖమ్ 

సంపన్నం భోజనం=మృ హ్రైన్నము, నిఃసపత్నం = మజెవ్వరుకూడ ఉండనిది, 

ఆంతయు 'నీవేే నీకే. దవీణా అపీ= దథీణయు _ ఇంతఆళవెప్పినను వాడు 

జప్వూకొన లేదు, 

(ప త్యాదిష్షః అన్ _ తిరస్క_రింపబండితివి రాను పొమ్ము అంటిని, పదే పే 

మొం అనుబన్లుం = అడుగడుగున నన్ను మాటిమాటికి  అడుగుటక _ బలవంత 

పెట్టుట, అనుట, 

అన్నం (వాన్మాణం ఊఉ పనిమ _న్ష్మయామి = మట్ొక (బ్రాహ్మణుని పీలి చెదను, 

భోజనానికి, 

ఈ నూత ధార నటీ సంభాషణలోను _ శావ్యార్గనూచన మెండుగా గల 

దందురు “కదా ను ఖలు త్వాం కపీ తేన రాజా _ ఇత్యాదిచే చారుదత్తుండు 

వధ్య -చివ్నా ములు దండ వూ6త మొద లై నవి తగిలించి కొబుత కేయుటన + కొని 

పోంయబడుట నూచిక మందురు. “మదీయేన భక్త పరివ్యయేన పారలౌకికో భతా౯ా 

ఒఒన్విస్యు లే.. త్య మేన జగాన -ర్రీ భవిష్య గీరి , ఇవా లో జే త్వయి సతి 

క్రో అ_య మనో 2_ఫిరూప ' ఇత్యాదిచే వసంత సేన పాలవని (మజందిని పరి 
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వారించి ఇబారుద త్తుని వరించుట _ సూచింపంబడినిది _ అనియు, “అన్నియు ఉన్నవి,’ 

ఏ చేది? బెల్ల పు టన్న ము చేయి - ఇత్యాది నంతయు చెప్పి ఎం దున్నదో 

చెప్పక ఇంటే అను (భమ కలిగించి తరువాత “అంగడిలో” అని చెప్పి నావ 

మిన్నంటు నాస కలిగించి అటనుండి దబ్బున గోతిలోనికి (తో సితీవి, నీయాళలు 

కూలి నీవు నాళనమె పోవుదువు అను ని త్యాదిచే వసంత సేనయొక్క్ళ బండి మొజు 

పాటు, చాన శశారునికి దొరకి వాత్య-గావింపయడుట "మొద లై నది. సూచిత 

మందురు, 

కార్యవళమున అని నూత ధారుండు (పాకృ్ళత భాషి. యగుట నాటకములలో 

అరుదు, | పాకృతము సంస్కృతమున కన్నను మధురమును సుకమారమును, 

స్రీలవ నుబోధతరమును అగుట వేత. ఈనాటకమునందు మెండుగా పలు తెజం 

గులు (పాకృత భాషితములు ఆయా వేషములంబటి వారివారికి తగునట్లు మారు 

శౌందినవి కలవు, “స్త్రీషు న అపాకృతం వదేత్ స్త్రీలలో _ చారినడుమ _ 

ఆపాకృతము అనంగా సంస్కృతము పలుక రాదు, అ పని కలిగినపుడు ఉత్త 
ములకైనను భా సావ్యతీ (క్రమము చేయవలనీనది అన్నారు, (పాక్ఫత భేదములు 

"పెక్కు ఊన్నను శౌర సేని అవంతిక, పాచ్య,. మాగధి అను నాలుగే నాట్య 

(పబంధములఅయందు (పయోగింప(బడును. ఆటు అప్మభంళ భేదములును "పెక్కు. 

ఊఆన్నను కాకారి చాండాలి శాబరి డక్కు_ దేశీయ, అను నాలుగును (ప్రయోగెంపం 

బడును, ఈమృ చక టికమందు నూత ధారుండు నటి రదనిక మదనిక వసంత సేన 

దానికల్లి చేటి చాడ త్తని భార్య, కర్షపూరవండు శోభనకండు గేప్టి అను 

పదునొకందుమంది కౌరసేని బెపషింతురు, వీరకండు చందనవండు అవంతికను 

భాషింతురు, షదయ (పాచ్యను, శకార వసంత సేన ఇారుద త్తుల వేటులు 

మువ్వురును సంవాహపండు ఫికువు వారుదత్తుని కొడుకు బాలుండు_ "ఫేం ఆర్జురును 

మాగధి భాషింతురు. వీగో (పాక్ళత పాఠనలు, అపభంశ పాఠకులు, రాష్ట్ర 

యుండు ళకారుండు కాకారి. చండాలులు ఇవాండాలి, మౌధురుండు దూత్య శారు6 

డును ఢక్కా, కౌరసేని యవంతిక (పాచ్య, వీని తో దంత్య'సశారము, ఆవంలికలో 

శేఫము ఎక్కవ, లోకోక్ట లు "మెండు, (పాచ్యలోే స్వార్గక కకార మెక్కు_వ, 

(పాచ్యలో తాలవ్యళశారము మెండు, మౌగధిలోను అౌ్టే, తాలవ్యశకార వశార 

(పాయలు కా కారిచాం గాలులు, దంత్య'సళారమును తాలవ్యశ కారమును "రండును 

కఠఅసీ సంస్క ఎక పాయా ఉండునది ఢక్క. ఈ యిన్ని భాహపలయందును ద్వివ 

చనములేదు. ఏకవచన బహువచనము లే, చతుర్ధికి షష్టి, పర్వా పదాత్మ నేపద 

నియనుము లేదు, 



ఆముఖమ్ 25 

ఇతీ ఆముఖమ్___ఇతి ముగింపును తెలుపును, అముఖమని (పస్తావనకు మటే 
యొక పేరు. 

నటీ విదూపషుకో వాపి పారిపాశ్వి౯క ఏవ వా 

నూత ధానేణసహీి తాః సంలాపం యత కువళ౯ా తే 

చిత వో౯ా కః స్వకార్యో తైః (ప స్తుతా కేపిఖి మీ౯ధథః 

ఆముఖుం తే ద్విజానీయా ద్బుైః (పస్తావ నోచ్య తే, 

నటియీని విదూషకండేని పారిపార్శి ౧56 జేనియు సూతే ధారునితో స్వకార్యములం 

గూర్చి చిత్ర వాక్యములతో నారంఫ్ిం చి నాట్య వ సువును (పళంసీం చునట్టి సంభ 

షణ ఆముఖమనియు |పసొవనయనియు పేరొ_నయబడును, 
ఆ 

సూతం కథాస్తూతం ధారయ తీతి నూత్రధారణ నూూతమును అనంగా 

కథానూ[తమును ధరించువాడు నూ (త ధారు6డు, (పధాననటు(డు. ఒక 

సూత ధారముండు తెరభాటున నేని బయట నేని చాందిని పఠించును, అనంతరము 

అతంజే యేన, అతండు పోయి (సాపకండను పీర్సి యింకొక సూత ధారుంజేని 

(ప్రస్తావనను జరుపును, “ద్విర దేందగతి మొదలగు శ్లోకముల కవిపళంసయు, 

అవ న్ని పుర్యాం ఇత్యాది కావ్య పళంసయు, పరిషత్పంళంస _ ఇత్యాది (ప్రరోచన 

ఆన(బడును, (పసావనలో వేరును * ,..ఆతేః (ప్రీక్యుక్పత్తి ర్భవిష్యతి, తస్మా 

దవలోక్యతా మేత దితి సా (పరోచన్యా (పకృష్టరుచిహేతుభూత త్వాత్ ” _ 

c¢ (పయోజనం (పయోాజ్య స్య, నిజేజాళో చేశ కాలయోః 

కావ్యాథక౯ానూచకైః సూక్రైః సభాయా శ్చిత్తే రబ్జునమ్ 

కవికావ్యనటాదీనాం (పశంసా చ |పరోచనా” 

ఎచట (పశంసచేత ఉన్ఫుభీకరణమో అది (ప్రరోచన,. (పళంసచేత (ప స్సుతాభి 
జ అటి 

నయములయందు (శోతలను ఉన్ఫుఖులం “జేయుట (పరోచన _ ఈ (పస్తావన ఐదు 

తెగలలో కొంతమట్టుక కథో ద్దూతమున వేరు "నీ మో _ క ోద్దత మన _ 

“సూత్ర ధారుని వాక్యమును గాని, చాని యర్హమును గాని కొని పాత్రము 

(శ వేశించు చని ఆని కథోగ్దక మనంబడును, * సా, ద చే, మేం, 

ఇందు నూత ధారుని మొటన తాను పలికిన జవాబు మరల పలుకుచు, అట్లు 

కథను ఊర్ధాతేము, ఆరంభము చేయుచు పాత్రము విదూపషకవం్డడు (ప వేశించి 

నాదు, 

MR —4 



పథ మో జ్యః 

i a mm 

[ (వవిశ్య (పావారకహాన్నః ] 

అస్ నూ వి ఇ జ మై తయః..._( ‘ అజ్బం బహ్మృణం బతి పూరో్యక్పం వఠిత్యా) 

అథవా మయాపి మై తేయెణ వర స్యామ న్రణకాని నమిహిత 

వ్యాని, హో అవ స్టే, తులయసి, యో నా మాహా త తభవత 

శఇర్చారుద త్తన్య జు ప్ర్యాహోరాత్రం (పయత్న సిద్ధ రుద్దారసురభి 

. గన్భిభి రోద్వకై శే వాశితో భ్యక్షరచకుశ్యాల ద్వార ఉవ 
దంతం ఇ యు 

(పవిశ్య (పావారకవా సః (ప్రవిశ్య వేశించి, రంగ ముపెన (ైపేతుకుల 

యెదుట. నగపడి _ అనుట, (ప్రావారకవా స్టః = ఊ త్తేరీయము చేతకల చాల్ _ 

ఆథవా=అట్ల్టు కాదు; మయాపి మె తేయేణ_ మె తేయుండ-ై న నాచేత సయితము, 

పరస్య ఆ మ నృరణ కాని= ఇకేరురి తిండికి పిలుపులు, సమీ హీత చ్యా ని = కోరంబడ 

వలసీవచ్చినవే. మె లేయుండను” అని పేరు చెప్పుకొనుట (పనీదిద్యోకకము, అల్ల 

వాని వయస్సు(డ నె యున్న వాడ నే, ఛా మాపాశాంతరము _ |ప్రక్యేప్ట వ్యాని = 

ఆంగీకరింపవలనీవచ్చిన వే. హా=అయ్యోో, అవ సే = (నా దశా! తులయనీ = చులకన 

చేయుచున్నావు. అ నఃసారం ఘన తులయితుం నానిలః శక్న్యుతి త్వామ్ _ మేఘ. 

తత్రభవతేః _ ఆ వపూజ్యా౭ దైన _ ఏదురుగా లేని చానిని గిరవించుమాట. ఆత్ర 

భవతీ _ ఎదురుగా ఊన్న వానిని, బుద్ధ్యా = సంపద చేత, అహోరా[త్రం = ర్మాతిం 

బవలు _ సర్వకాలము, (ప్రయత్న సిదెః = పూనికతో ___ ఏర్చి కూర్చి _ తయారు 
య 

చేయబడిన _ సమ గగుణములుగ ల యనుట _ ఉఊ దారసురఫిగ న్రిభిః = వెలువడు దున్న 

(వాని కేన్నులంబోని) కమ్మని చాసనగలవైన, వోూద కై ఏవ=కుడుములు లడ్డులతో నే, 

ఆశిత $=తిన( బెట్టయుడితీనో_ సేన ఆడుగక యే అనుట. ఆభ్య నర చతుఃశాలకద్వా శే= 

లోపలి (ఏకాంక మెను చావడి (పెద్ద B21) వాకిట, బాగుగా గాలితగులుచు 



[వథ మో2౭ జ్య 8 వ _ 

విప్రో మల్లిక కవత వరివృత న్చతకర ర్తి వాజ్జులీభిః స్సహ స్స 

ఫ్థాగవనయామి నగర చతర వృషభ ఇవ రోమస్థాయమాన 

స్పిష్టామి. న ఇదానీ మహం తన్య దరిదతయా యత త్మ చరిత్యా 

గృహపారావత ఇ వావాననిమిత్త మ్మ తాగచ్చామి, వష చార్య 

వారుద తేన నగ (పియవయ సేన జూర్తవృ బ్దేన జాూతీకుసుమా వాసితః 

(ప్రావారకో 2_ను సేషితః సెద్ధికృత చేవ కార్య స్యార్యచారుద త్రై 

స్యోవ నేతవ్య ఇతి. తి . ద్యావ డార్యచారుదత్తం వ శ్యామి, 
ల చ తానలాతాలాను వు యనా. వారాయనతు. 

హాయి గానుండు చోట_ అనుట, ఊప విషః=హరుచున్న వాండ మై ,మల్లక కోత పరివృత $= 

గిన్నెల నూటితో చుట్టయడినవాండ వై, నూణుగి న్నెలు చుట్టు రా కలవా6ండ నై, 

నూణుగిన్నెలలో వివిధములై నవి ఉండగా, వానిని, చిత్రకరః ఇవ= చిత్రశారుండు 

(ముచ్చి పంచెతో) వలె, ఆజ్లులీభి=|జేళ్ళతో, స్పృష్ట్వా స్పృష్ట్వా" కాణీ చూచి 

చూచి_మంచివిగా ఏజుకొని ఏబుకిొని, అపనయామి జఐపనికిరాని వానిని పాజు వేయు 

చుండి, రోమనాయమొనః = నెమరుజేయుచు (వానిచే తలంచుకొనుచుు నగర 

చక్యర వృషభ షెవ_పట్టణపు నాలుగు దారులు కలయు చోట-_విచ్చలవిడి గా పరున్న_ 

ఆ(బోతువలె చూ, మొళ_19. భట్రిని, ఏ్ప, ద్వార బే శే సము[దగ్భవా స్య, విపణిగత 

ఇవ బలీవర ర్త ఆర్య గౌతమ ఆసీన నీవ నిదాయ తే, అచ్చు టెద్దు _ ఆంబోతు, (హాయిగా 

రస్తు c డనుశా), తీస్టామి= ఉందునో, సః = అట్రివాండను, ఆవాం = నీను ఇదానీం 

త స్య దరి దతే యా = ఇపుడు అకని “పేదటీకము"చేక _ యక తత్ర = ఎక్కడ దొరకిన 

దక్కు_డ, చరిత్వా = భుజించి (తిరంగియు), గృపహపారావత ఇవ=ఇంటి పెంపుడు 

_ పొావురమువల్వె___(అదియు పగ లంతయు అక్కడక్కడ తిరిగి "మేసి సాయం 

కాలము గూటికి మరలును), ఆవాసనిమి త్తం = ఇంటి3ై _ ఉండందగినచోటున కై, 

అత ఆనచ్భామి = ఇక్కడికి వత్తును. ఏష చ= ఇదియు, జాతీవసుమౌొ వాసితః = 

జాబీవూల వాసన కొల్ప (పట్షింపుయిడిన, (పావారకః = ఊ తృ రీయము, 'ప్రియ 

యన్యేన = పియు.డెవ మిత్రము చేత, సిద్ధక్భత దేవ కార్య స్య = తీర్చిన _ కావించి 

ముగించిన _ చేవతార్చన కలవానిక్సి ఊప నేతవ్యః = చేర్చవలసినది అని, ఆ వేళకు 

పోయి దీనిని అతనికి ఇమ్ము అని, చిత్రకారుడు తేన. చుట్టును "పెక్కు రంగుల 

స్నెల నుంచుకొని, కంచెతో దాన దాన ముంచి, విడిర్చి, కావలసినంత మొతము 

గొని చచిత్తరువునం బూయాను, యావత్ పశ్యామి = చూడంగలను _. అట్ క 
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(వర్మిక్ర మ్యూవలోక్యచ ) వమ చారుదత్త:ః సిద్ధికత దేవ కార్యో 

గృహా దేవతానాం బలిం హార న్నిత ఏ వాగ చృతి, 
శ 

[ అథవా మవ వి మిల్తేవణ వరన్స ఆమన్మణకల్హం వచ్చిద 

వ్యాఇఖం, హో అవ శే, తులీఅసి, జో ణామ అహం త తృభవదో 

చారుదత్తన్న రిద్ధీవీ్ అహోర త్యం వఅతణసిద్ధేహిం ఉగ్లారసురహి 

గన్దేహిం 'మోదశేహిం జ్చేవ అసిదో అబ్బ న్నర చతుస్సాలఅదుఆ ఏ 

ఉవవిట్టో మల్లక నద వరివుదో చిత్తఅరో విల అజ్ఞులిహీం ఛివిఅ 

ఛివిఅ అవణేమి, ణఅర చత్తర వునహో విల రోమస్థాఅమాణో 

చిట్టామి, సో దాణిం అహం తేస్స దలిద్దడాఏ జహిం తహిం చరిఅ 

చగేహాపారావదో విల ఆవానణిమి త్తం ఇధ అఅచ్చ్భామి, ఏసో అ 

అజ్జచారుద త్తేస్స పిఅవఠఅస్పేణ జుల్జావుద్జేణ జాదీకుసుమువాసిదో 

పావారఓ అణుచ్పేసిదో, సిద్ధీకిద చేవక జ్ఞన్స అజ్జజారుద త్తన్న ఉవశే 

దవ్యోత్తి. తా జావ అజ్జదారుదత్తం చేళ్టామి. (పరిక మ్యావ 

లోక్య చ) వసో ఇారుదతో సిద్ధీకిద చేవకజ్జో గిహూ చేవదాణం బలిం 

హాగేన్తా ఇదో క్లేవ ఆఅచ్చది, ] 

“యావత్”? ఇప్పుడే అనియుం గొనవచ్చును. ఏషః = వీండునో, బలి = ఉపహారము _ 
వారకా = (చేత (గాని పెట్టువా౭డ్రై ఇత ఏవ = ఇక, అనంగా నేను సమయ ' 

మునే వచ్చితిని అనుట, సటీవదకద దేవకజ్ఞస్య _ అను పాఠాంతేరము యి 
(5 

° పజ ర్స్ 3 అలి, ఆధ ఒక 9 మగు నా పష్టి(వళేకృకేం చేవశార్యం షష్టి స్సుబవ్మాణ్యష.స్టీ శాంబోలు = 

దీన కొంత శాలని చైళమును అగునాశ. చాని (పయోజనముం బరికింపందగును. అట్లు 

పరికింప( గా, ఇది కృష్ణ పక (పదోప్రమగట చే ఆపాఠము పనికిరాదు. (వతము 
౯ 

కుక్షమున చే, జాజులవాసనం జెప్పుటచే జూజులబుకువును ఎన్న ౭దగునా? ఒక 

జేళ ఆతరు_ జూజితె లము _ బుక్వనియితి నులభమును ఆగునా? అగును, గుడ 
అలాల మ a 

పూతకు. అదియే తగినది, పూలు కావు, 
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[తతః (వవిశతి యథానిగ్షివ్ల, శ్చారుదతోో రదని కా చ] 

వారుద తృః__( డా ర్థ § మవలోక్య సని ర్వేదం నిఃశ్వన్య ) 

న్లో, యాసాం బలిః నవది మద్ద హా చేహాలినాం 

పాం్టసై శ్చ సారనగ లై EAS విలు పృపూర(ః 

తా సేవ సం|వతి విరూఢ తృణాజ్కు- రాసు 

వీజాజ్షులిః వతతి కీటముఖావలీఢ:. డా 

ఊధ౯ం అవలోక్య _ పెకి _ మింటివనెపు _ చూచి _ ఇడి నిర్వేదనూ చ 

నాను భవము. నిశ స్య ల నిట్టూర్చి = ఇదియు, 

వో, గ్ యాసాం మద్హ్రృవా దేవాళీనాం = వీ నాయింటి గ డపలయొక్క్ల _ 

అందు పెట్టిన _ బలిః చేవతోపహారము, సపది = త్త ణమే, వాంసెః చ= అంచల 

చేతను సారసగ తైః చ = బెస్టరు గుంపుల చేత ను, విలు ప్పపూవళాః = మునుపు 

తిని వేసీ _ అక్కడ లేసండ వేయంబడుచుంజెనో, తాను ఏవ = చానియంచే? 

సంప్రతి = ఇప్పుడు. విరూఢ తృళాజ్కు రాసు = మొల చిన ఫుల్లు వొొలకలుగల వైన 

వానియందు, బీజూఇులి; = గింజలదోనీలి _ దోసెడు గింజలు, కీటముఖావలీఢః = 

పురువులి _ చీనులు మొద లై నవాని _ నోట నాక (= తివలబడీనవి గా, పతటథి = 

పడుచున్నది, 

మునుపు నాయింటిగ డపలకడ ఇడ యబుడిన పూవోపహోరము, "పె టి యు 

"పెటక మునుపే వాంసలును సారసములును తిని వేయుచుండినవి, ఇప్పుడు అక్కడ 

చిమ్ముట మొదలగు సంస్కాారములును లేక పోయినవి, గడి ములకలు లేచియున్న వి, 

ఆందు దో సెడుగింజలు పడ వేయంబడుచున్నవి. వానిని సీమలు పునువులు నోటకజచు 

కొని పోవుచున్నవి. జేవాళీనాం_బ, వ, “పెద్ద బంగళా _ పెక్కు, 

అట్టిది పూర్వపు సంపన్న దశ, ఇప్పటి దరిదదశయు, అంచలను సౌరసములను 

చెప్పుట జే ఇంటి తోట, డిగియ మొదలె నవియు, బలియందును వానికి తగిన 

న స్తువులునుం డెను, ఇప్పుడు అక్కడ చిమ్మ చల్లుటయు తేకపోయినది,. ఆచార 

మున కై వట్టివి ఏవో గింజలు చల్ల బడుచున్న వని, దశావిపర్యాసము వర్షింపంబడినది. 

గడ్డి సుఅచినది అనుట చే గింజలు వడ్లు ఆగునని, కాకలు పీచ్చుకలు బలిభుక్కు_లు... 

ఆని వాడ ఇెప్పంబడ లేదు, గడ్డి అడుగున పడిపోయినచానిని ప్రురువులే పట్టుకొన 
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[ఇతి మనం మనం వర్మిక మ్యోవవిశతి, ] 

మువనర్పామి, [వసో అజ్ఞ చారువత్తో, తా జావ నంవదం ఉవన 

పామి. ] (ఉవనృత్య) స్వస్తి భవే, వర్ధతాం భవా౯, [ సోకి 

భవ చే. వడ్డదు భవమ్, 

బారు_.ఆఅ యే సర్య'కాలమి|త్రం మై కేయః (పొవ్వః ! న ఖే, 

గలవు, అం చ బెగ్గరులం జెప్పుట చే మునుఫు బలిగా ము _త్రేయలు పెట్టుడు చుం జె 

ననియు అంభలు; ము “త్రెములం దినునవి వానిం (గహించుచుండిన వనియు _ బే, వేం, 

ఇాస్తు9ల వారు ఇస్పియుండిరి. దాన చారుదతుని యతీమా(త ఫు సంపద ఊహింపం 
అటో — 

దగును అని, ము తేములమాట కాదంబరి కథా సరి తాగ రాదులలో వెదక (దగును. 

ఒక్కటే మటి యొకటి చేయంబడుటం జెప్ప్తుటచే అలంకారము 

ఏకన్మికా య ద్య చేకం నా పర్యాయః సో౭పి కథ్య లే, 

జేవాళులండే మునుపు అవ్వి ఇపుడు ఇవి అనుట వేత, 

ఈన్లోకము వామనాలంకారమున ఉదాహృతము, 

మనస్షం మస్తం=(చింత చే మెల్ల మెల గా, పరి క్రమ్య కారం గాన నడిచి ఆనటు 

నికి ఎచ్చరిక, ఉపవిశతి=కూర్చుండును, ఉపసపా౯ామి = చేరంబోయెొదను. స్వస్తి 

భవ లేణస స్వ_న్టీ నీవ_స్య స్రీ నీతో చతుర్చి, వధ౯ తామ్.= వర్భిల్లుదువు గాక _ _ చిరాయువు 

తోను మేలుములతోను అనుట, ఇవి “శొలుమాలు కలసీకొన్నప్పటీ ఆచారప్రు టుప 

ఇారో కలు, వాని యర్భముతో ఆంత గా పనిలేదు, 

ఆయీ = పీవో, తటాలున చూడలగాసే ఈతం౮డే అని యనుకొనుటం 

'జలుఫును, సర్వకాల మిత్రం = మునుపు సంపదశాలములో వలె ఇపుడు ఈ దారి 

(ద్యోశాలమునను ఏకవిధ మెన పీతీగొరవములతో నుండు మిత్రము _ (పౌప్పఃకా 

వచ్చినాడు, స్వాగతమ్ =స్వాగతము _ ఆచారో కి _ అస్య తామ్ - కూర్చుండుము. 
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విదా... య ద్భవా నాజ్ఞావయతి, (జం భవం ఆణవేది, ) 

( ఉవవిళ్య ) భో వయన్య, వవ సే వ్రేయవయ నన జూర్షవృ దైన 

జూలీకుసుమువాసిత; (పావారకో 2_ను| వేపి.తః ' సిష్టకృత చేవ కార్య 
ధి 

న్యార్యచారుద త్తన్య త్వ 'యోవ నేతవ్య ” ఇతి, [భో వఅస్స, వసో 
చే పీఅవఅస్పేణ జుణవుజేణ జూదీకుసుమవాసివో పావారఓ అణుప్పే 

౯ 
సివో, ' సిద్దీకిద దేవక జ్ఞస్స అజ్జచారుద తృస్స తుప్ ఉవ ణేదవ్యో ” త్ర. ] 

( నముర్పయతి ) | 

[ బారుదతో గృహీత్వా నచిన్వః స్థితః ] 

విదూ.__భోః కి మిదం చిన్న తే (భో, కిం ఇదం చిన్మీఅది. ] 

చారు._వయన్య, 

న్లో, సుఖం హీ దుఃఖా న్యనుభూయ శోభి తే 

ఘనాన్దకా నే ష్స్వ దీవదర్శనమ్ ; 

సుఖా త్తు యో యాతి నరో దర్మిద'తాం 

ధృతః శ రీ "రేలా మృతః న జీవతి, ౧౦ 

సమర్చయతి =ఒ సంగును, గృహీత్వా= గ్రహించి, సచిన్నః స్ట్తః_ చింతిల్లుచు 
ఉన్నాడు _ చిన్య లే = ఏమి చింతించు చున్నావు? 

శో ౧౦, ఘనాన కా శేషు = చిమ్మ చీకటులలో, దీపదర్శనం ఇవ = దీప 

మును చూచుటంబో లె, దుఃఖాని అనుభూ య= =దుఃఖములను అనుభ విం-చి(న తర్వాత 

సుఖం = సుఖము శోభతే హీ = మిక్కి_లి శోభిల్లును, సుఖాత్ తు = సుఖమునుండి 

యన్ననో '(సంపదవలని _ అనుట) సుఖ మనుభవించినతరువాత ఆన్ననోో యః 
నరః = ఏమనుష్యుండు, దర్శిదతాం = దారిద్యుమును;, యాతి = పొందునో, సః = 
అతండు, ళరీరేణ= దేహము (ఉండుట) వేత, ధృతః = (బదికినవాండయ్యు, మృతః= 
చచ్చినవాండుగా సే _ జీవతి = బదుక చు న్నాండు, దుఃఖాని _ బ, వ, _ పలు 

"తెజంగుల అనుట, 



కి మృచ్చకటికమ్ 

విదూ.__భో వయన్య, మరా ద్దారిిచ్యా ద్వా కతర స్త్ర 

వోచ తే. [భో వఅస్స, మర ణాదో డాలిడ్డాదో వా కదరం చే 

నోఅది, ] 

చారు-..-వయన్య 

న్లో, దార్మిద్యా న్నరణా ద్యా మరణం 

మమ రే న దారిద్యమ్ ; 

అల్పన్లేశం మరణం, దారి ద్య 

మన నకం దుఃఖమ్, ౧౧ 

చిరానుభూత దుఃఖముల యనంతరము. దారి (ద్యానంతరము_ సుఖము అందుల 

శారణమెన సంపదకలన కలిగినది యించుక యైనను ఎంతో శోబిల్లును! చాల 

కాలము ం చట్టంపు( జీకటిచే కన్నులు వేనిం జూడక (గ్రుడ్డివింబో లె నున్నప్పుడు 

చిన్న దీప ఫు వెలుగును ఎంతో రమణీయముగా నుండును, (బడికి చెడిన వాయడు._ 

సంపద అనుభవించి దర్శిదుందెనవాండు మనుపీనుంగో. 

ఈ యొక్క శ్లోకమున _ సుఖం ప్ దుఃఖా సీ త్యాదిలో, నాలుగు అలం 

కారములు . 

ఆస్థశానే ష్వివ _ ఆని ఇవచే ఉపమ. ఇందలి య్మ(పస్తుతము (పస్తు తా(క్రయి 

యగుట వే అప స్తుకపళంస మృతో 2.పీ జీవతి అనుటచే విరోధాభాసము, 

“ఆభాస సత్వే విరోధస్య విరోధాభాసలి దుఃఖమునుండి సుఖము గన్న వానికొన్న 

సుఖమునుండి మఃఖము గన్న వాని విశేషించుట చేత వ్యతిరేక ము, వ్యతి "శక్రో విశేష, 

శ్సే దుపమానోప చేయయో:, ఇది నుభాషితరత్న భాండా గా రోడాహృతము, 

మరణార్ చార్మిద్యాత్ వా _ మరణమును దార్నిద్యమును సౌరిది ఆలోచించి 

నంతట్క కతరత్ = ఈ వెంట “నీది. తే రోచతే = నీక ఇష్టము, 

నో ౧౧, చారి ద్యాత్ మరణాత్ జా ____ చారిద్యాత్. మరణం ఎవొ, 

మరణాలత్ దార్మిద్య౦ వా అనుట _ ఆరెండు తేజంగులందును, మరణం = బావు మే 

రోచలే= నాకు ఇవమ్కు న చారిద్యమ్ = దారి ద్యము కాదు _ (ఏలన) మరణం = 
A) 

చావు, అల్బ్షేళం = ఇంచుకే శేశము.. కవము _ గలది, దార్మిద్యం = “పీదటిక ము, 
య య లు 

ఆన నకం దుఃఖమ్ = కడలేని దుఃఖము _ నేము గలది, 



పథ మో౭జ్క్యః లకి 

విదూ... భో వయన్య, అలం సంతన, (వణయిజన. నం! కా 

మిత విభవన్య సురజన వీత్ర శేవన్య పలిపచ్చన్ల) స్యేవ. వరితు యో 

ఒవి తే ఒధికతరం రమణీయః. [భో వఅస్ప్క, అలం నందప్పిదేన. 

వణప్తజణ నంకామిద విహవన్స సురజణ వీద నేనన్స వడివ చన్షనన్స 

విఅ పరిక్టీఓ వి చే అహీఅదరం రమణీఓ, ] 

చూరు... _—వయస్య, న మ మార్భాన్స కి వైన్యమ్: వశ్య, 

మరణం అనంగా _ జెప్పపాటున [పాణము పోవుట _ తీలుట _ అదే సుఖము 
దారి ద్యమునక న్నను _ దారి దన్గకేళము ఒక నా6టికి ముగియునది కాదు, ఖీ Se 

ఇందు ఉపమొనోప మేయములకు గల విశేషము శౌప్పుట చేత _ దారిద్య 
మరణములకు _ వ్యతిరేకము. ఇంచుక పా, భేదముచే హితోపదేశమున, సుభాషిత 

రత్న భాండా గారమునను ఉదా. 

ఆలం సనా పేన = సంతాప (దుఃఖ పడవ, (పణయి జన సకొ్య9 మిక 

విభవస్య = మిత్రులవ _ యాచవలకు_ చెంద (జేయయబడిన సంపదగలవాండవైన, లే= 
నీక, పరికయః అపి = దారి ద్యము సయితము, అధికతే రం రమణీ యమ్ = మిక్కి_లియు 

శోభిల్లు చున్నది, ఎట్టవలగా _ సురజన పీత శేషస్య = దేవతలచే (తాంగయుడి మిగిలిన 

వాడైన (పతిపచ్చన్షు స్య = కుక్షపక (పథమనా౭టి చందునికిం బో లె, 

భత్భళావారి “తనిమ్నా శోభ చే? క్షయము చేతను థోభీంతురు _ అని ఒక 

జాబితా చెప్పుచు శ్లోకమున “కళా శేష శృన్లః * అనియు, *గలితవిభవా 

క్చాథికాషు నరాః” అనియు చెప్పును, ఈ కళా శేముండు (పతిపచ్చందక కళ యా, 

కృష్ణ చతుర్దశి నాంటి వేయసజూమువా(డా ౪ (పతిపచ్చం[దుండు క్నీణుంచే శాని, 

(ప్రతిదినవర్ధిష్ణువు _ * (పొచీమాలే తను మివ కళామాత శేషాం హీిమాంకోః ” 

ఆన్నాడు మేఘమున కాళిదాసు, రఘువునను. ++ అకిజ్బునత్వేం మఖిజ౦ వ్యనక్తి 

పర్యాయపీక స స్య సురె పీకామాంశోక క ళాతమయః శాఘ్యతరో హీ వృష్తైః య 

అనియు, నాటక మున చారుదత్తుండు ఇంకను ఇంకకన్నను క్లే 'శేకములపాలె, చోంపం 

బడంబోవుచుండి అంతలో ఆక స్మెకము గా చై వికముగా తప్పించుకొని మరల బుద్ధి 

నుంతు(ండగుట చెప్పబడును గాన్న (పతిపచ్చం[ద్రుండు పనికిరానివాండు కాడు, 

ఆరెండు కళలును అట్లట్లు ఎంచుకొన(ందగిన వే, 

న మమ అర్థాకా (పతి దైన చెన్యమ్ = ధనమంగూర్చి శాదు, ఆది పోయినటే ఆని 

కాదు నాకు దురవస్థ, మచేమన్క పళ్య = చూడు, 

డమ --5 



ప్రీక్ష మృ చ్చ కటికమ్ 

శ్లో, వత త్తు మాం దహతి య ద్దృహ మన్గుదీయం 

శీణార్థ మి త్యతిథయః వరివర్ధయ న్ని ; 
నంశుమ్మ-_ సాన్ల మద లేఖ మివ [భమన్నః 

కాలాత్య యే మధుక రాః కరిణః క పోలమ్. ౧ 

విదూ___భో వయస్య, వలే ఖలు డాస్యాఃపుతా అర్థకల్య 

వరా, వరటాభీతా ఇవ గోపాలడారకా అర జ్యే, యత యత న 

వో, ౧౨. ఏతత్ తు = మజబేవున ఇది మాం దవాతి = నన్ను కాల్చి 

జేయు చున్న ది; యత్ = ఏదనగా, అస్మదీయం గృహం యా నాదెన యిల్లు, _ 

అస్మ్థచ్చబ్ద బహువచనమునకు _ పకరణముం బట్టి ద్వివచనమును ఏక వచనమును 

ఆర్థము, _ షీణాథళలాం ఇతి = ధనము తీణించిపోయిన దని, అతిథయః = అతిథులు, 

కరిణః కపోలం = ఏనుంగు గండమును, శాలాత్యయే = (మద) కాలము గదచిపోయి 

నపుడు సంకుష్క సాన మద కేఖం = బొత్తీ-గా ఎండిపోయిన. (పూర్వపు 

దట్రం పు మదపుటోడికల గీటులు గలదానిని, (భమన్నః మదక రా ఇవ = విడిచి 

తొలణగిపోవు తు మ్మెదలవ లె, పరివజజాయన్ని = మౌనుచున్నారు _ ఇట్లు రాక 

తొలగి పోవుచున్నానే _ అది నన్ను కాల్చిజేయుచువ్నడి _ అనుట, 

ధనము లేకపోయిన దని నాక దుఃఖము లేదు _ మణీ దాన అతిథులు ఇంటికి 
రాక పోవుచున్నా శే అనుట సన్ను శాల్చి వేయు చున్నదిం మద కాలము తీటీ 

నుదథార యెండిపోయిన ఏీనుంగు గండమును విడిచి తుమ్మెదలు ఎక్కడికో ఎగిరి 

పోయినటు, 
rl 

సంకుష్కు_ సొన) మదలేఖ మివ__. ఉపమ, 
శాలాక్యయే మధుక రాః కరిణః కపోలమ్ . వృత్త రను పాస 

సీకే ఖలు దాస్యాఃపుతాః = ఈ లంజకిడుకలున్నా శే _ తిట్టు అర్థమై 

నప్పుడు 6 దాస్యాః పు?” ఆని సమాసము, ఆలుక్, అథజకల్యవతా౯ాః = 

భనమెనిడు చల్లికాళ్ళు, అర జ్యే = ఆడవిలో, వరటాఫీ తాః = కందురీగలవ 

భయపడిన, గోపాలబాలకాః ఇవ = పసుల కాపరి (గొల్లపిల్ల గాండవలెై యాత్ర 

యత్ర = ఎంజెందు న ఖాద్య స్తే = తిన(అనుభవింప్రంబడవో (పెట్లనుంబడవ్నో 



[వథ మో2. జః ఖీఫ్ 

ఖాద్యన్మే తత్ర త్మత గచ్చన్ని. [భో పఅన్న, ఏదే ఖు డాసీఏ 

పుత్రా అతకల్లవత్తా వరడాభీదా ఏఅ గోవాలదారఆ అరరే జహిం 

జహిం ణ ఫెద్జన్తి తహిం తపా హిం గచ్చన్ని, | 

వూట వ యన గుం 

Gy 3%, ॥ సత్యం న మే విభవనాశకృ తాస్ని చిన్నా 

భాగ్య(క్ర మేణ హీ ధనాని భవన్ని యాని, 

ఏత త్తు మాం దహాతి నష్ట్రధ నా శయన్య 

య తకౌహృడా దకి జనాః శిధిలీభవ న్ని. ౧౩ 
rr 

(వరటల పఠీమున కట్టయణుడరో, కొట్లయబుడరో, చీవాట్లు. పట్టంబడరో ఆచోటికి 

అనియు, తత్ర తత్ర = ఆక్క_డక గడికి _ పినీనార్లక డక, నచ్భన్ని = పోవును, 

న్లో, ౧౩, సత్యం = నిజము మే = నాకు విభవ నాళకృళతా = సంపద 

తొలంగుటవలన కలిగిన, చినా = దుఃఖము, నాన్ని = లేదు, హీ = ఏఅన, భాగ్య 

(క మేణ = అదృప్రముయొక్క_ వరుసను ధనాని = సంపదలు, భవన్తి = కలుగును, 

యాన్ని = తొలంగును, తు = (కింతు మజేమనంగ్యా ఏరేత్ = ఇది మాం దహతి = 

నన్ను శాల్చివేయుచున్నది. నాక ఓర్వరాని సంతాపము కలిగించుచున్నది, 

యత్ = ఏదనగా, నష్ట ధన ఆశయస్య = ధనావలంబము. లేని వానియొక్క_ _ 

ఉీదవడినవానియొక్య_, '" సావ్ళాదాళ్ ఆపీ = 'మె[తివఅననుండియు, జనాః = 

జనులు (పొమరులు అనుట), శిథిలీభవ న్ని = = సడలుకొని పోవన్రరుశే _ ఆది నా 

సంతాపళారణము ఆనుట, 

నిజము 'చెప్పుచున్నాను, వయస్యా, ధనము పోయిన దన్న చింత చాక 

లేచే లేదు _ అద్భృష్టమున్న ఆది యుండును, లేవన్న తొలగును. ఆశళాలము 

వచ్చినది, పేదవడితిని, ఆంతే, దానికి నాకు రుఃఖను లేదు, మజేమన నా 

మీ|తులుగానున్న జనులు సయితము, ఆధనము వెంబడినే నన్ను విడిచిపోవు 

చున్నాన్వే దానికి ఎం తేన దుఃఖింతును, 

చింత లేమికి... భాగ్య క్ర మేణ హీ ధనాని భవన్తి యాన్ని _ అని శకారణోప 

న్యాసమునుు దదానమునకును “య. త్భొాస్పాడా దితి. శారణో.ప న్యాసమును 

శావ్యలెంగము _ 

సమర్థ నీయ స్యార్థ స్య శావ్యశిబ్దం సమర్థ్యనమ్, 



అవి చ్చ. 

న్లో, దార్మిద్యా ద్ధి)య మేక, హీవరిగతః 
[వ భ్రశ్వశే "లేజసో, 

నిస్పేజాః వరిభూయతే, పరిభచా 
న్ని ర్వేద మావద్య కే, 

నిర్విళ్ణః శుచ మేతి, శోక పిహీతో 
బుద్ధ్యా వరిత్యజ్య లే, 

నిర్చుద్ధిః తయ మే, త్యహో నిధనతా 
నర్వావచా మాస్పదమ్ ! ౧ర 

న్లో, ౧౪. డారిద్యాత్ = శేమిడి వలన, (పీయం = సిగ్గును, ఏతి .= 
పొందును, (హీపరిగత॥ = సిగ్గరి, తేజసః = పరువునుండి, (ప భ్రశ్య తే౭తొల(౫ 

పోవును, నిస్తేజాః = తేజు లేనీవాందు, పరిభూయ తే = అవమానింప6బడును, పరి 
ఛవాత్ = ఆవమానమువలన, నిర్వేదం = బై న్యమును _ హే మా యత. తఅంఫును నిరు 

తావామున్కు చింతను ఆపద్య లే=పొందును, నిర్విణ్ణక=ఈ త్భాహములేని దీనుండు, 
శుచం ఏతీ = దుఃఖమును పొందును, కోక పిహీరః = దుఃఖము కమ్మినవాందు 
బుద్ధ్యా = (బాగోగులను తెలియంజాలు) వివేకము చేత, పరిక్యజ్య తే = పీడయుడును 
నిజుకావిః = బుది లేనివాండు, క్షయం సీతీ = నాళమును పొందును, అపో = 

ఆశ్చర్యము ! నిధనతా = ధనములేమి, సవళా ఆపదాం = అన్ని యాపదఅకు, 
ఆస్పదమ్= చోటు మాలశారణము, (నిధనతా_తప్పు, నిర్_వదురద్యు వి _ యగును, 
కాదా, ని_ ఉప సర్హాణాం ఆ నేశార్థత్వమ్, ] 

ఒక్క శేమిడి ఆనునదడి నొలేనుగా పరంపరగా మయ _ చాకొప పర్యంత మెన 

ఆపడలఅకు మూలళార ణము, “బుద్ధి నాశాల్ (పణళ్యతి ” అను సూ క్కి కలదేగ దాః 

కావున డారి(ద్యమున కె నాసంతాపము, 

దార్మిద్యా ద్ధయం ఇత్యాది పూర్వపూర్వమును ఉత్త రోత్త రమునక కారణ 

ముగా వరుసగా చేప్పినందున కారణమో అ 

_ గుమ్నః కారణమాలా స్యా ద్య థా 'పౌశ్చాాన్న నకారణైః 
ఆహో విధనతా సర్య్వాపదాం శారణం, 

ఆని 'సమరించుట చేత శావ్యలింగ మును 

ఇది హితోప బేళమునను నుభాపికరక్న భాండాగారమునను.. కలదు, 
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విద... భో వయస్య, త మే వార్థక ల్యవ రం న్న 

తాలం సం తావీలేన. [భో వలన, త్రం కేవ: అత్థకల్లవ త్త అం 

సుమరిఅ అలం నంతప్పి చేణ, | 

చారు._వయస్య, దారిద్యం క ఘా పురుష స్య 

శ్లో, నివాన శ్చిన్తాయూః వరవరిభవో వైర మవరం 

జుగుప్పా మి తాణాం స్యజనజనవి చ్వేషకరణమ్ 

వనం గన్తుం బుద్ధి ర్భవతి చ కల్టతా తృరిభఎవో 

హృదిస్థః శకాన్ని ర్న చ దహాతి నంతావయతి చ. ౧౫ 

త్ర ద్యయస్య, కృతో మయా గృహా దేవతాభ్యో బలిః, గచ్చు ఫ్ లే 

పి చతువ్పథే మాతృభ్యో బలి మువహర, 

తం ఏవ అథ౯-క ల్యవరతీ ౯౦ = ఆ డబ్బు చలిడికాటి నే, స్ట్ఫృళత్వా=తఅంచు 

కొని, విదూపునికి అన్నిటికి ఉపమొనములు భోజనమునుండియీ తోంచుచుండును, 

శావున అతడు అర్థమును చలిదికాడు అనుట, భోజనమున ఆన్ని మేలుములు 

ఎటియం చలిదియన్న ఫు హీనతను ఎటీంగినవాండు గనుక ఆ యుపమొనము, 

డార్మిద్యం కా పురుషస్య = దారి ద్య మేమో పురుషునికి, 

కో ౧౫ చిన్గాయాః నివాసః = చింకక _ దుఃఖమునవ, ఇటెట్లు దొర 

క నా అచెట్లు తెత్తున- తను ఆపలపాటును తౌవలమ్ము పరపరిభవః = ఇతరుఅవలని 

యవమానము, అపరం వెరం = అదొక చేటు జాత వము, మి|తాణాం = సంగడి 

శాండక, జుగుప్పా = “రోత, స్వజన జన నిద్వేషక రణమ్ .= బంధువులయు, 

(ఇతరు) జనులయు పగ కలిగించునది ) వనం గ నుం=ఆడవికి పోవుటకు, బుద్ధిః= 

తఅంఫును కలుగును, భవతి చ కళ, తాల్ పరిభవః = భార్యవలన ఆవమౌానమును 

కలంగును, వ్ఫూదిస్థః = మనసులోనున్న; కోశాగ్నిః = శోకరూపపుటగ్ని, న చ 

దవాతి = శాల్సి (బుగ్గి చేసి) జేయదు, సనాపయతి చ = మతి సంతాపమును, 

దుఃషుమును _. కలీగించును, 

దారిద్యును. ఇన్ని దోషములకు బాధలకు. ఏకశారణము శావున "నేను 

తేంకువ కొనలే కన్నాను అనుట. శోశాగ్ని రూపకము అలం, 

కృతః మయా......ెనీను ఇంటిదేవతలవ ఉపహారము "పట్టితిని, పో. 

నీను పోయి ఆ నాలుగు దారులు కలరు చోట నాకలక ద్రావ్మో్యదులవ, స 

మాత అకు బలిని (ఆ పహాోరమును పెట్టు, 
bes 

ఓ 



లర మ్బ చ్చ కటికమ్ 

విదూ...న గమిష్యామి, (ణ గమిన్సమ్. ] 

చారు.___కిమర్థమ్ ? 

విదూ.___యత వవం పూజ్యమానా అపి దేవతా న తే 

(వసీదన్ని, "తి తో గుణో చేవే మ్యర్చి తేషు! [జదో వవ్యం 

పూలజ్ఞన్తా వి బేవదా ఇచే వనీదంతి, తాకోగుణో చేనేసు అచ్చి బేను. ] 

చారు...వయస్య, మా మైవమ్. గృహాస్థన్య నితో 

డ_.యం నిధిః, 

శ్లో తవసా మనసా వాగ్భిః, పూజితా బలికర్శభిః 

తువ్యన్ని శమినాం నిత్యం దేవ తాః కిం వచార్శితె; ౧౬ 

న గమిహ్యోమి = నీను పోవను, యక ఏవం. పూజ్యమౌ నా అపీ._ ఏలయన 

ఇట్లు పూజింపలయడుచున్న వా రయ్యును, దేవతలు నీక (పసన్నలు కాకన్నారు, 

తత్ ,.. తేషు = శావున ఏమి (పయోజనమ్కు ేవతలు పూజింసంబడిన _ దేవతలం 
గొలిచిని మా మా ఏవం = ఇటు శాదోయి గృవాస్గునికి ఇది నిత్యమెన_. 

ఛ్ రుం 

తప్పక చేయవలయు . నియత మెన పని, నెమిత్తికము వలె మొనందగినది కాదు, 
మనా Cn 

చేయకన్న (పత్యచాయము _ తప్పు _ పాపము తెచ్చును _ అనుట, 

(బాహ్మో్యదులు * సప” అనియు అష” _ అనియు మత భేదము, చీనీ య ట్ 

యాహ్మీ మౌహేళ్వరీ చీ వారాహీ వెప్పవీ త థా 

కామారీ ఇవ చాముణొ చర్చి శే త్యప్లమాత రః, 

జ్ అట ఛ్రాహ్మీ మూ హీళ్వరీ దెవ శామోారీ వెప్పవీ తథా 

మాహేన్ట్ర) పవ వారాహీ చాముణా సప మాతరః, 
bY కా థె ఆటీ, . 

పదునార్లు రను మతమును కలదు, శకి చదేనకలు, 
pn) 

వో ౧౬. శమినాం = వీత రాగులవ, రపసా = (వత నియమౌాదుఅ చేవ 

మును వాడ్నుటచేరన్సు (వాడు _.చేవాముతోను అనుట) మనసా = (ధ్యానాదుఆ ) 
మనసుతోన్వు _ వాగ్భి॥ = (జపాదులయు. స్తుక్యాదులయు వాక్కతోను, బలి స్తు 



త్ర ద్లచ్చ. మాతృభ్యో బలీ మువహార, 

విదూ.___భోః, న గమిప్యామి, అన్యః కో ఒపి |ప్రయుజ్య 

తామ, మమ పున ర్చాహ్మణగ్య సర్వే మేవ వివరీతం పరిణమతి. 
అదర్శగ కేవ ఛాయా వామలో దతీణా దక్షీణతో వామా, అన్య 
పత స్యాం (వదోష వేలాయా మిహ రాజమా చై ౫ణికా విటా 

శ్వ్చేటా రాజవల్ల భా శ్చ పురుషాః సంచర స్మి, తస్మా న్నణ్ఞూక 
ల అ అకాల కయ. 

కమకాభిః = ఉపవోర. నె వేద్యముతోను, నిత్యం = తప్పక (ప్రతిదినము'ను, 
పూజితా = పూజింపబడిన, దేవతాః = దేవతలు తుష్య ని = సంతోషిం౦ంతురు _ 

మట 
(పసన్ను అగుదురు, కిం విచారితెః = ఎందుఅకు ఈయాలో చనలు కీ 

విధుల ననుష్టించి పొందు దేవతాపరితోషమ్సు. సర స్వారాజ్య నిఃశేయ 
౧ సాంకములైన పారలౌకక (ఆముష్మిక) (కేయములం గూార్చును. మునులును అట్లు 

సర్వము అనుష్టింతురు. ఆ చెందులక ఇ చెందులవ అని ఈ కతర్క_ము లేల? 

, అటి | షు అర్ 
గృవాస్థునికి నావ నిత్య విధి అను (ప స్తుకేమును ఆ శయించినది, - 

త దద... = కావున పొమ్ము__భోః న గమిష్యామి = ఓయి "జీను పోను, 
అన్యః కః అపి పయుజ్య తాం = మజేవరినెనను పంపుము, మమ పునః ('బావ్మా 
ఇస్య = నా కన్ననో (బొహ్మాణునికి, సవ౯ ౦ ఏక విపరీతం పరిణమతి = ఆంతయు 
నిరుద్దరూపము గా ముగియును. ఎెట్టనలగా _ ఆదళకాగతా ఇూయా ఇవ... = ఆద్దము 
లోని నీడ _ (పతిబింబము _ వలె ఎడమ కడిగాను, కడి యొడమగాను _ అగును, 
(ఆంతియ కాదు అన్యత్ చ = మటొకటియు, వీత స్యాం (పదోష వేలాయాం = 
ఈ సంచె-వీకటి వేళలో, ఇవా రాజమొ ₹ేకా = ఇక్కడ పెద్దబాటలో, గణికా వు. 
బోగముసానులు విటాః = (వారిని వెదకకొని చెంబడించు విలాసీగాం(డు, 
శేటాః = వారి నౌకరులు, రాజవల్ల భొః పురుషా చ = రాజునకు సియులెన 
నును ష్యులు, సబ్బుర న్లి = తిరుగుదురు _ ఇది నాంటి పాలవండు ఆను రాజుపాఠ 
నలో యజ్ఞయిని స్ధితి గతి _ ఆని ఊహింపందగును, తస్మాత్ = అందువలన, మళ ా క 



40 మ చ్చ.క టికమ్ 

లుబ్దన్య కాలనర్భ్బన్య మూమీక ఇ వాభిముఖావతితో వధ్య ఇదానీం 

భవిష్యామి. త్వ మిహా రపవిష్ట ః కిం కరిష్యసి? 

[భే.ణ గమిన్సం. అత్లో కో వి వడజ్ఞో అదు. మమ ఉణ 
బహ్మణన్న సవ్యం జవ వివరీదం వరిణమది, ఆదంనగచా విఅ ఛాఆ 
నామాదో దక్ట్రి ణా దక్టి ణాదో వామా. అల్లం అ, వదావ వవోన 
వేలావ ఇధ రాఅవమగ్లో గణిఆ విడా చేడా రాఅవల్లహా అ పురిసా 

నంచరన్ని, తా మండూ అలుబ్ధన్స కాలసప్పన్స మూసిఓ విఅ హి 
ముహావదిదో వజ్ష్ దాణిం భవిన్నమ్. తుమం ఇద ఉవవిట్టో కిం 
క రిన్ససి, ] 

చారు.__భవతు. తిష్ట తావత్, అహం నమాధిం నిర్వర్హ 
యామి, 

లుబ్జ స్య కాలసప౯ స్య = కప్పలక ఆసగొని (క ను పెట్టుకొన్సియున్న నల్ల తాచు. 

నకు, మూషిక ఇవ = ఎలుకవలె, అభిముఖ ఆపతితః = ఎదుట పడినవాడ నె, 
వథ్యః ఇదానీం "భవిష్యామి = ఇపుడు చంపయడువాండను శాంగలను, అది నా 
భయము త్వం ఇహ ఉపవిప్ప కిం కరిప్యని = నీవు ఇక్క_డ కూర్చుండి ఏమీ 
నేయుదువు? _ నీవీ పోరాదా అనుట, ఈ సర్వ శాలమితమును ఇట్లు చారుద తనికి 
ఎదురుపలువచున్నా6ండు _ ఐనను అతని పిటీకీతనము చారుద త్తునికి పరిచిత మే 
కానోఫును, కావున నే కోపపడక _ భవతు _ సశే శానీలే, రవంత ఉండు, లే_ 
సమౌాధిం నివకాతజయామి = ధ్యానమును చేయుచున్నాను, ముగియనీ, విటః _ 
కామత నృరిక శాకోవిదః, జేశ్యా కాము క్రో విటః, చేటః _ సన్ధానకుళలః = (కాముకు 
అను) కూర్చువాండు _ రాజవల్ల భుండు _ రాష్ట్ర ్రయుం బోని వాండు_౮ "ప్రియుడు = 
రాజు బావమజ!/ది _ భార్యకు తబుచుగా అవరవర్హండు, తమ్ముండు = విదూషకునీ 
యిీభాషితముే ఒక విధముగా వసంతి సేనావిట చేట క కారుల (ప్రవేశము నూచింప. 
బడినది, “నానూ చిత స్య పాత స్య 1వ వేళః ) ఆని శాస్త్రము, శ కార] పాయ _ 
భాషిళ్వాత్ _ శళారో రాష్టి9యః స్మృతః _ రాష్ట్రియుని మాటలలో ఎక్కవ. 
“శ కారములుి ఉన్నందున వానిని శ కారుండని యందుకు. (పకరణమున శశారుండు . 
పట్టిని, కేటి, ధర్మశాస్త్ర బహీమహ్క_తులును, విట చేటాదులు' మెండుకొందువ, 
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వివ వనన సేస్కే తివ 
© ఆని © 

(తతః ప్రవిశతి విటశ కారచేకై రనుగమ్యమానా వస నృసేనా ] 

విటః...వన న పేనే, తివ, తివ, 
— © © 

నో, కిం త్యం భ యేన వరివర్కిత సౌకుమా ర్యా 

నృత్య వ యోగ విశడా చరణా, శీవస్తీ 

ఉద్విగ్న చలల కటాతు. విసృష్ట దృష్టీ 

ర్యా కాధానుసార చకితా హరి ణీవ యాసి, ౧౭ 

క కారః___తిష్ట వస న్స శేని శే, తిష, చిట్ట వనన శేణివ, చిట్ట, ] 

లిన వసంత చే వే = నిలు నస సంత సే MH 

© 

వో ౧౭. కీం= ఏల, త్వం = నీవు, వ్యా ధానుసార చకితా = వేంట 

గాడు వెంట తబుముటచే భయపడిన, వారిణీ ఇవ = లేడివలె, పరివతిజాత 

సొకమార్యా = తొలగిపోయిన మార్హవము - ఇట్లు వడివడి నడకకను పరువునకును 

తాళ లేనిది _ కలదానవె, న్ఫత్త (పయోగ విశదా = ఆట ఆడుటలో _ అడుగు 

కేయుటలో _ అందమెన _ అప్పటి యందము తోంచునట్టుగా, చరణౌ = పాదము 

లను శీపనీ = వినురుగా వేయుచున్నదానవె, ఊద్విగ్న...దృ్భపిః = చెదరి 
కనే చా రా 

లోలములెన క డకంద్హం బజపు చూఫుకలదొాొనవె, యానీ = ఫోవుచున్నావు 

3 

బోయ వెంటంబడిన లేడివటె పరువెత్తుచున్నా వే, ఎందులన ౭ నీ సౌక 

మార్యము తొఅంగిపోవుచున్నది. పాదములు ఆటలో అడుగు వేసినట్లు అందగించు 

చున్నవి. చూపులు భయలోలములె కడకండ్డం బరప్రుచున్న వి. ఇదంతేయుం 

చాడ నీసె ఎ మరులుగొన్న నావ అందముగా నే ఉన్నవి అట్లు వినవిస పోనేల? 

“ (గీవాభ జ్లైఖి రామం ముహు రనుపతతి స్యన్ష నే బద్ధద్భష్టిః” _ ఆన్నభయ 

తరళదృష్టి _ స్మారిత మగుచున్నది. చకితవారిణీవ _ ఉపమ 

వసన్న సేనిే _ అని శకారుండు సువమౌరముగా సంబోధించుచున్నా (డు, 

MR —6 
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చేటః.._ఆశ్యే, శ తిష్ట, తిష్ట, [అజ్ఞ శే, చిట్ట, చిట్ట, ] 

సంపూర్ణవ చవ (గీమ్మమయూారీ, 

అవవల్లతి స్వామి భట్టారకో మమ 

వనే గతః కుక్కు_టకాబక ఇవ, ౧౯ 

న్లో, ఉక్తా /సితా గచ్చ న్యన్న్ కా నమ 

[ ఉక్వాళశితా గచ్చశ్ అన్సికా మే 

శంపుళ్లై వచ్చా వీఆ గిమ్మ మోరీ 

ఓీవగది శామిఆ భశ శే మీ 
౧ లు 

వళ్లే గడే కుక్కు డ శావ కే వ్యా, ] 
- క. 

న. 

లం రాల. మలం 

ఆజ్ఞా కే = ౪కే = అమ్మా, తిష్ట ౫ నీలు శటుండు వారి నొకరు కావున 

సగౌరవవ గా పలుప చున్నా(ండు, అర్యా = అమ్మా ఆని, పొని పని శామినీ 

సంధానము గదా, అతిశా _ అనియు, పా. =అక్కా, నీచజాతులకు బోగము 
ఇల 

వారితో ఇట్లు బంధు వ్యనహారము వాడుక, 

తో, ౧౯, సంపూణళ౯ా పిఖ్యూ (పొ, పుచ్చా) = నిండారిన పింఛము గల్క 

(గ్రేష్మ మయూరీ ఇవ = ఎండ కాలపు నెమలివ లె, ఉత్తాాసీతా = బెదర్సి మమ 

అన్నిశాత్ = నా సమీపమునుండి, గచ్చని = పోయెదవు ; _ అట్టి నెమలి (గ్రీష్మమున 

నటన పూవు చివురుం గాంచియు దావాగ్ని యని బెదరి పోవునట్లు; నీవును 

సింగారముతో నిండీనదాన వె దొంగ యని భయముచే, నీమాంద మరులుగొన్న 

వాని నే చాసామిని చూచి పరువెత్తు చున్నావు _ మమ స్వామి భట్టారక ః = నాదొర, 

, వచే గతః ౯ అడవిలోకి పోయిన, కక్క_టకశాబక ఇవ = కోడిపిల్లవలె, ఆపవల్ల తి = 

ఎగురుచు దుముకుచు ఉఊఉన్నాండు _ నీమా6ది మరులుచే నిన్నుం గలసికొనుటకు, 

వేటునికి తగిన భావములు ఉపమొనములు _ పీన మెనవి అనుట _ వానికి 

తోచును, కవియు చితేజ్ఞత, తళతళని నగలతో పళపళని చీరతో నిండార 

పురి విప్పుకొన్న వేసంగ్ *నెమలివలె మటింత. భయపడి పోయదవు, నీకోసము 

నాసామి _ రాష్ట్రియుండు _ అడవికోడిపిల్లవ లె గునగున ఎగురుచును దూ6ంపచును 

ఉన్నా ౧డమ్మా. 

మయూరీ ఇవ మక్క ట శాబక ఇవ___ఉ పమ, 



హీ మృచ్చకటికమ్ 

శ్లో, కింయాసి బాలకద ళీవ వికమ్సమానా 

ర-కాంశుకం వవనలోలదశం వహాస్తీ 

రకోత్సల (వకర కట్టల ముత్చ్ఫృజస్తీ 

టక ర్మనఃశిలగు హవ విదార్యమాణా. ౨౦ 

శ కారః___తిస్ట్ర, వనన్నసేనే, తిష్ట, [ చిట్ట, వనన్నసేనే, చిట్ట, ] 

న్లో, ౨౦, చాలకదళీవ = జింకపీలవలె, వికమ్చుమానా = వణంపచున్న 
ళం య 

దానవె, పవన లోల దశం = గాలికి కదలాడుచున్న చెంగు గల, రకాం 

శుకం = ఎజ్బ పట్రు-చీరను, వవానీ = తాల్చినదానవె, రక్షోత్సల[ప్రకర పటలం = 
6 ళు అవి చ ar. 

ఎలక లువ గుంపు మొగ్గలను, ఉత్స్ఫృజన్నీ = వెలికి జూర్చు( చిల్లుచున్న దాన వై, 
యాని కిం = ఏల పోవుచున్నావుశి నీ నడకక కొప్పునుండి ఆమొగ్గలు రాలుట 

ఎట్లున్న దనంగాా టడ్ర్కైః = ఉలులతో, విదీర్యమాణా = చీల్ప(డుచున్న _ 
చీఅ ౬గొట్రబడుచున్న, మనః శిల గుహా ఇవ = ఎఅతావి కొండ గువావలె ఎట 

లు ఉం ణు 
గలువ మొగ్గ అ పిండు రాలుట, రశాంళుకము గాలికి ఆడుట _ ఈఊలుఅ దెబ్బలకు 

ల్ 

ఆయెజ్త బండనుండి తునుకలు ఎగురున టున్నది అనుట _ అప్పుడే చీలి ఎగురువానికి 

శాంతి తళుకు ఎవ్యవ, 

పోవుచున్నా వేమమ్మా, జింకపిల్లవలె వణంకచున్నావు, సీయెజ చీర 

చెజంగు గాలికి ఆడుచున్నది, కొప్పునుండి ఎజగలువ మొగ అ పిండు రాలు 
ts 

చున్నది. ఆ యొజ్దికాంతియు ఈ మయొణశాంతియు, టంకముతో వీలలగొట్టయుడు 
అరి 

మణినీల గువా "పెళ్ళలవ లె నిగనిగ లాడుచున్న ది, సీ యీ గమనము మోొదొరక 

వుజీయు వెటి యెతించుచున్నది, 
వ! జలే 

బాలకదళీ ఇవు మనః శిల గుహా ఇవ _ ఉపనులు, 

నిలువ వే వసంత సీనిళా నిలు, 
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న్లో, మమ మదన మనజ్లం మన్నథం వర్ణ వర్షయన్స్నీ 

నిశి చ శయనే మమ దడా "మూాతీవన్సీ 

(వనరతి భయభీ తా (వస్థ్రలన్నీ స్టలన్నీ 

మమ వశ మనుయాతా రావణ స్యేవ కుని, ౨౧ 

[మమ మఅణ మణజ్ఞం మమ్మాథం వడ్డలఅ న్నీ 

ణికి అ శకఅణకీ మే ణిద్దఅం ఆక్థ్రివ స్త్ 

వశలళి భఅభీదా వక్థల న్ని “ఖలన్నీ 

మము వళ మణుగాచా లావణ శ్శేవ కుని, ] 

టఃవసన నృసేనే, 

శో కిం త్యం వై రమ వదాని విశేవయ నీ 
cn _ (sn నం! 

వ్యా లివ యాసి వతగేన్ష )భ యాభిభూతా 

న్లో, ౨౧ మమ = నాకు మదనం ఆనబ్లం మన్ఫుథం = ఇట్లు అభా 

"భేదమున జనము తాత్పర్యము లేకయే పర్యాయములం బలుకుట శశార భొపితె 

ముల (పకారమ్ము నధకాయన్నీ = కా మోద్దీపసనము చేయుచున్నదాన వై నిశి = 

ర్యాతీయందు, శయనే = పడుకలో, మే = నావ, ని|దాం అక్నీప స్త్రీ చ = 

ని|దను తొల(౧ంచుచున్న దానవును బి జూగరము చేయించుచున్న దాన వై, అట్లు 

చీకు మరులుకొనియుండ(౫, భయభీతా=నీవృు భయముగొని, (పస్థలన్నీ సల స్రీ ా 

మరల పర్యాయపదములు _ తొ[టుపడుచు, (ప్రసరనీ = పరు వెళ్త చున్నావు, 
రావణస్య = రావణునికి కుస్తీ ఇవ = కంతివలె మము = నాక్కు వశం ఉప 

యాతా =వసమెతివి, నిన్ను నీను వదలనుబే, ఈ ఫాషితమున నిరర్థక ఫునరు ప్త 

లును వాతోపమయు _ రావణు డెక్కు_డ వంతి యెక్కడ! _ ఫుళాణవిరదము, 

చాన శామోద్రీపనము జాగరము కలిగించుచున్నావు. మజీ భయపడి తొటు 

పడుచు పరు వేర్తుచున్నా వు, రావణునికి వంతివలె నాకు దొరకినావులే, ఇల 

"నక్కడికి పో2_గలఅవు * ౮ 

ఫో, ౨౨, వరశాత్రి = ఓసుందరీ, పత న భ యాభిభూతా = గరు 

తృంతునివలన భయము చే కొనయుడిన, వ్యాలీ ఇవ = నాగి _ పొమువలె, పచదైః = 

(నీ) అడుగులతో, నుమ పదాని = నాయకుగులను, విశేషయన్నీ = మించుచున్న' 

దానవ _ఆంకవడిగా నావ దొరకవండ, త్వం యాని కిం = నీవు పరువెత్తెదవు 
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వేగా దజాం (వ్రవన్నతః హవనం న రుస్గాం 

త్వ నిగ పే హా తు వరగా।తి న మే [వయత్న్యః, 99 

శకారః...భావ, భావ, (భావే, భావే, ] 
న్లో, వపా నాణకమోవీకా మకళికా = 

ఏలే అవాం = చీన్కు జేగార్ = వేగమువలన, (ప్రవిసృతః = | ప్రసరించినవాం 

దను అనుట _ ఐ పవనం = గాలిని న రున్యాం = అడ్డగింప ల పట్ట _ కేనా? (పా. 

నిరున్యాం = అడ్డగింతును,) తు = కాని త్వన్ని(గ హీ = నిన్ను పట్టుకొ నుటయందు, 

న మే (తయత్నః = నొ (ప్రయత్నము లేదు చేను నిన్ను బలవంత ముగా పట్టుకొ న( 

నోరలేదు _ నీవై చిక్కవలె నని నాయాస, 

గరుడునికి కంటం బడి భయము గొని పజచు పొమువలె, చేను వడిగా 

నడచుచున్నను, నాకన్న వడిగానడచుచు పోయెద చేమ నేను పట్టుకొన 

వలయువన్న నీ వెంతే* జేగమున గాలిని సయితము మించుదునే, నీవే దొరక 

వలయు నని నాయాస, విటుని రసీకో క్షి, 

వ్యాళీవ,..ఉపమా, 

జేయగ దవాం (పవిస్ఫత పవనం నిరున్ధ్యామ్ _ ఆతిళయో కి, గాలిని నిరో 

ధింపలేకున్నను నిరోధింతు ననుట చేత, 

భావ = ఫావ, రవంత తనకంశు గోప్పవానిని భావ అనుట పండితు (ణా _ 

అన్నట్టు, ఐనను భావ అని యనుట నాకెమొ, మర్యాద, విటుడు శళారుండు, 

ఇరువురును కూడి వసంత సేన వెంటం బడుట కుక్కలు కుక్కు వెంట పడినట్టు రసా 

భాస మగును, అట్లు వానిం గలుపుకొని పలుకు చున్నా (డు, శ కారుడు. 

శో, ౨౩, ఏతాని = ఇవినో, అస్యాః = దీనికి మయా = నాచేత, దళ 

నామొని = పది పేరులు,. కృతాని = "పెట్టయుడినవి _ అద్యాపి = ఇప్పటికిని, మౌం న 

ఇచ్చతి = నన్ను -ఒల్లకున్న బే ! "పేర్లు ఏమనగా _ నాణక మోపి, = వెండి బంగారు 

నాకౌముల _ ధనము _ మో సము చేయునట్టి ది, దోచునట్లిది, శామకళిళా = మదనుని 

కొరడా, ఎంత ధనమునెన హరించు కాముని కొరడా ఆని _ కొరడా ఆడింపలా 

బొజూంగులు అదరి వసమె ఎం తేని ధనమిత్తురు, శాంతితో దానిని మించినట్టిది _ / 

ఆనుట _ కొరడాతోనుంబో లె శాము6ండు దనిం (బయోగించి ధనికళఆ వకపటు చు 

కొనును, . కొరడాఅనుటచే జవ్వాడు నడుముతో తన్వంగిగా ఉండుట సూ చిత ము, 
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మత్వ్యాశి కా లాసికా 

నిమ్నునాసా కులనాశ్కా అనశి కా 

కామస్య మళఖూమీ కా 

నషా వేశవధూః సువేకనిలయా 

వేశాబ్జ్దనా 'వేళికా 

వా న్య స్యా దళ నామశకాని మయా 

కృతా న్య ద్యావి మాం నేచ్చతి, ౨౩ 

[ఏళా నాణక మూళి కా మకవీ. కా 

మచ్చాశ్ కా లాశి కా 

ణిక్ణా శా కులణాశి కా అవళికా 

కామస్స మక్లూశి కా 

వశా వేశవహూ సువేశణిలఆ 

వేశజ్ఞణా వేశిఆ 

మత్స్య్యాశిశా = చేపలు తినునది తన కిష్టమెనవానిం దినునది తనకు [పియురాలు, 

శళారునికి వోపలు ఇష్టము, లాసీకా = అటక సె, నిమ్న నాసా = కుంగిన ముక్కు... 

గలది, ముక్కు_నకు ఉన్నతియే యందమెనను శకారుని మోటుమొటలలో అది 

దోషము-గాదు,. 'నిమ్నాళా? అనియు ఇఛాయాపాఠము _ నీచ మెన _ నీచులమి(ద _ 

శేవలథనార్భ మైన _ ఆళ గలది అనుట మేలు. వలనాశికా = కులమును నాశము 

చేయునది అవళికా = ఎవరికిని వశపడనిది, కామస్య మష్టూూపషి కా = కాముని 

సిట్రి_ బరణి _ కాముడు తేనవి అన్నియు ఇందు ఊంచుకిొనును _ మరులునొల్చు 

సామ్మగియంత యు అనుట, వేళవధూః = బోగముపిల్ల, నుజేశనిలయా = బోగము 

వారి వీథిలో ఉండునది _ కాదా _ మంచి వేషమునకు ఆందమునవ స్టానమెనది, 

వేళాబ్దనా నీకా = శళారుని పర్యాయపదాలు, ఇవి పది దీని పేర్లు, ఇట్లు ముద్దు 

ముద్దు గా పిలిచినను దొరకవన్న దే! దళనామసో తముచేనినను (ప్రసన్న శావన్న డే, 

నేను దీనికి పది"పేర్లు పెట్టి పిలిచినన్కు స్తోతపారాయణము. చేసినను, ఇది న 

న్న్నాల్ల్వకున్న టె! 
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చేశే శే హక ణామకే మమ కలే 

అజ్ఞావి మం ణతేచ్భది. ] 

వే (వనరసి భయవి క్ల కమా కిమర్థం, 

[(వచలిత కుల్ణాల ఘృుష్ట ng పార్మా్యా 

విటజన నఖ ఘట్టి "శేవ వ్జ్తా 

జలధర గర్జితి భీత సార నీవ. © 

+ తక లీక +++ చృళిశా 464 మూరి కో వృత్త ్ రనుపాస లూ శచాలంశారము. 

కామస్య మబ్జబాషి కా _ ఇందు పరిణామము _ ఆఅలంకారము. (పక్ళతము వసంత సేన 

శాముని పా పరిణమించి అన్వయము బొందుట చేత, పరిణామః (క్రియార్త శే 
లే 

థి 

ద్యిషయీ విషయాత్మనా ! 

శ్లో ౨౮. భయ విక్షణబా = భయమునే. (ఇట్లు) నిలుక డలేనిదానవై ._ 

ఓీపనిదానివె _ అనుట్క విటజన నఖ ఫఘఘటితా వీణా ఇవ = విటజనుల నోళ్ళతో 
వ్ ళల 

గటి గా మిటంబడివ వీణవలె, (పచలితకణల... = కదలుచున్న కొమ్మల చే ఒరయయం 
లు 2 

బడిన చెక్కి ళ్ళ్మృపక్క_లు గలదానవె, జలధర...సారసీ ఇవ = ఊజుమునక బెడ 
రిన వాంనీవ లె కిమథకాం (పసరనీ = ఏల పరు వెత్తుదువు * 

ఎందుకే నీక భయము పరువెత్తుదువు. కమ్మలు చెక్కిళ్ళను ఒరసికొను 

చున్నవి. విటులు గోట మీటిన వీకౌవలె నున్నావు. ఈఊటుముకు ఉలికిన హంస 

వలి పజఅచుచున్నావు! 

వీణా ఇవ__ఉపమ, సారసీ _ ఆసనంగా ఇట బెగ్గురు కాదు. బెస్టరు. ఇంచు 

మించుగా కొంగ జాతి చే, బలాక ంబోని బే, చానికి ఉటుము, మేఘధ్యని ఇంపెనది _ 

గర్భం బలాశా దథ తేబ్బ్దయో-గాత్ _ ఇతి కర్లోదయే., అది చేసూోేదయమున, 

డాన చే గర్భముం చాలును. ఉయుము వాంసికి ఉలుకు కలిగించును, సారస 

మన౭గా వాంసయు. చూ మేఘ, సంజీవని. 7-89, 

న చకాజ్లః సారసో హంసః ఇతి శచ్చార్ల వే క 

మణియు నడక (ప్రస్తావమగుట చేతను, హంసయాన అని కదా కవులమాట, 
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న కార? 

న్లో, రుణ జ్ఞ జ మితి బహుభూవణ శబ మిశం 

కిం (చావ దీవ వలాయసే రామభీ"తా 

ఏవ హారామి నపహా సేతి యథా హనూమా | 

ని శ్యావసో కృగనమిన "తాం సుభ దామ్, 9 

[యుణజ్ఞ్రణ న్య బహుభూవణ ద్ద మిశ్శం 

కిం దోవద్ విఅ వలాఅసి లామభీదా 

ఏవే హలామి శహశ త్తి జధా హణూమే 

విశ్నావశుళ్ళ బహిణిం వీఅతం శుభద్దమ్. ] 

కోట... 

నో, రమయ చ రాజవల్లభం తతః 

వో ye రుణర్జుణాయమౌన బహుభూ షణ శబ్బమి[శ్రం = జణజణ యని 

మొరయు సెక్కు నగల కబ్దముగల యట్లు గా, రామభీతొ = రాముని వలన భయ 

పడిన, (దౌపదీ ఇవ = (బౌపదివలె, 'పలాయనే కిం = పరు వెత్తైదవు ఎండుల"ే * 

సహానూమొకా = వానుమంతు(డు, విశ్వావసోః భగినీం తాం సుభదాం ఇవ యథా 

(ఫునరు కి) = విశ్వావనుని చెల్లెలిని ఆసుభదంబో లె సవాసా ఇతి = తటాలున 

ఒజిసీకొని, వీష వహారామి = ఇదిగో కొనిపోయెదను, 

నీ వడికి సామ్ములు మటీంత జణజణ (మోంగలగా _ పరువెత్తుచున్నావు! 

ఇంకను చేను తొళను, ఒడిసి నిన్ను బలాత్కాారముగా కొనిపోయెదను, 

ఇట శశారుని భాషితేమున “పెల్లుగా వ్యావాతీ, విరదములెన మొటలు 

(ప్రయు కృములు, దుశ్శాసనభీత (చౌపది, రామఖీక కాదు, అ సుభ దను 

హరిం విన వాండు అర్హునుండు, వానుమంతు(డు శాండు, సుభ(ద కృష్ణభ గిని, 

విశ్వావసునికి కాదు ఇతి నిరథక౯కము ఇవ యథా పర్యాయములు కావున 

పునరు క్షి, శశారుండు బడాయిగా ప్రరాణకాల కేపము జేయువాడు, 

వో, ౨కు, రాజవల్ల భం చ = రాజనవ (వీయు(డైన ఈళళారుని ెకమా 

రమయ = సంతోష "పెట్టుము, వానిని రతిం జేల్చుము తతః = అంకట, దానివలన 

MR—7 



50 మృ చ్చ కటికమ్ 

ఖాదిష్యసి మత్స న్ప్రమాంసనక మ్ 

వ తాభ్యాం మత్స మాం సాభ్యాం 

శ్యానో మృతకం న సేవచ్తే, 2౬ 

[ లా'మేహి అ లాణవల్లహాం త్రో 

కి మచమ ఖైది ఛి ంశకమ్ 

వ"దేహీం మచ్చమంశ కేహిం 

ఈశుకాఆ మలఅం ణశేవ ని. ] 

విటః...భవతి వసన్లసేచే 

శ్లో కిం త్వం కటీతటని వేశిత ముద్యహానస్తీ 

తారావిచి తరుచిరం రశనా కలావమ్ 

వ క్త్రేణ నిర్శథిత చూర్ట్య. మనఃి లేన 

(చాడు “పెట్ట లవానిని వానితో చే), మత్స నిమొంసకం' = చేపలను ఎతిచీని, 

ఖాదిష్యనీ = తినంగలఅవు. _ అవి దండిగా దొరకశు. ఇవి అత్య పెట్టందగ నివి, 

కోరందగనివి కావునుమా. ఏతా భ్యాం మక్స్యమౌాంసా ఖ్యాం = ఈ చేంపల చేతను 

మాంసము'చేతను _ వానిని మరగి _ శునకాః = కుక్కలు, మృతకం = ఫీను(గున్కు 

న నేవే = తినవు, అవి పీనుంగుకన్న రుచి _ అనుట, 

ఈయనతో రమింపవమ్మా, ఈయన రాజునకు (పియుండు, గొప్పవాండు _ 

నీకు దండిగా చేపలు మౌం'ససము తినుటకు పెట్టంగలండు) ' తినుదువుశాని, పేటునికిం 

దగిన యుపమలును విషయములును ఈ భాషితమున, 

శ్లో ౨౭. కటీతట ని వేశికం = నితంబమున ఉంపలుడిను తారా విచిత్ర 
రుచిరం = ముత్తెములు _ నానారత్నములు' తాసినందువ పలురంగులతో సొటగారు. 

చున్న, రళనాకలాపమ్ = ెప్క. పేటల (= కలాప) మొలనూలు, ఉఊద్వవాన్నీ = 

ధరించినడానవై, నిమళాథెక చూణకా మనః శిలేన = మెత్తగా నూతీన (దూర్ష్మ =) 

పరిమళ (ద్రవ్యములు కలిపిన మనఃశిల పామిన, వశ్తేరణ= ముగ ముతో.నీ 'విటు తిప్పు 

కొన్న మొగము మాక ఆగపడుచున్నదిలే, అనుట, తెస్తా = బెదరుకొన్నదాన బై, 
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(త -స్తాద్భుతం నగర-దెనతవ (తృయాని, ౨౭ 

థ కార; 

న్లో, అస్మాభి శ్చ్పణ్ణ మభినార్యమాణా 

' వనే ల లీవ కుక్కు రె ః 

వలాయసే శీ (ఘుం త్వరితం న వేగం 

నవృ నం మమ హృదయం హార స్తీ, ౨౮ 

[ అమ్మేహి చణ్ణం అహి శాలిఅస్తీ 

వశే శిఆలీ విఅ కుక్కు లేహిం 

వలాళి శిగం తులిదం శ వేగం ఖు గ 
శ వేల్ణణం మే హాలఅం హలన్సీ, ] 

ఎలు అమా. అల ఇ న ద ము దయకతాముడిడ. 

నగరబై వత వత్ =(ఈజ్ఞయినీ) నగరబేవతవోల్తె [పయాసి ఎసోవుచున్నావు, డేకత 

టను మొగానికి జేగురు పాముదురు, అద్భుతమ్ = ఆశ్చర్యము ! _ దేవత యనుట 

చేకను' ఆళ్చ్ళర్యమనుట చేత ను, ఆరాపము _ అండము _ సాొటీ లేనిది అని భావము, 

ఒకొ_క్క.తూటీ ఆనీంగారములోని యొకొ_.క్క... దానిని పరికించి యొంచు 

కొని వర్ణించుదు తన (ప్రణయమును వెలిపుచ్చుచున్నా (డు. ఈతూటీ మొలనూలును, 

ఎబ్తవూత్ _ పత్తాాల _ తోడి మొగమును, చేవతవలె ఉన్నది. ఆయం దము, 

నగరచెవతవత్ _ ఉపను 

కో ౨౮, వచే=అడవిలోో కవ్కరెః = పక్కలవేత, శృ(స్ప్ర) గాలీ 

ఇవ = ఆడునక_వళె, అస్మాభిః = నా(మాచేశ, చణ్ణం = బిట్టు, ఆభిసార్య బూ భా = 

నీఠట్లు _ నీవెంట _ అను సరింప(బడుచున్న దాన వై, సవృన్నం. = తోడిమతోకూడ _ 

వేరుతో కూడ, మమ హృదయం = నామనసును, వారన్తీ = ఒడిని దొంగిలుకొను చు, 

శం సవేగం. “త్వరితం = వడివడిగా _ ఆనావళ్యకపు. పర్య్యాయపదములు శ్రకార 

సులభ ములు, పలాయసే = పరు వెత్తుచున్నా వే! 

నా హృదయమును (నీమీి(ద మరులుకొన్న దానిని జీయాడ వొంగిలించు 

కొని నావ చిక్కక పరువెత్తుచున్నావే! 
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వనన్నసేనా.._పల్లవక్, వల్లవక, వరభృతిశే వరభృతిశే, 

[ వల్లవఆ, వల్లవఆ్క వరహుదివ, వరహుదివ) 

శకారః.__(నభయమ్ ) భావ భావ, మనుష్యా మనుష్యా? 

[భావే భావే, మణున్నే మణు ళ్ళ, ] 

విటః.న భేతవ్యం, న భేతవ్యమ్, 

వన.__నూధవిశే, మాధవిశే, [ మాహావిన, మావావివీ ] 

విటః._( సహానమ్ ) మూర, వరిజనో ఒన్వివ్య తే. 

పక్కుైః సృగాలీవ _నీచోపమ, ఆలం, నక్క. కక్కం బోలినది, ఆదు 

కక్క [భమచేతనో నక్కాయైన నేమి మనజాతింబోనిదేలే అనియో దాని వొంట 

బడిన కక్కవలె _ నావే అనుట, ఇట్టి విజాతి (పణ యమును జంతువులలో 

నుండును, శశారునికి తగిన నీచోపమ, 

పల్లనకండు _ వసంక సేన చేటుండు, పరభృతిళ ఒక శేటి, మాధవిక మతే 

యుక వేటి _ ఈపరిజన మంతయు సీకటిలో తనతో తోడుగా వచ్చుచుండిన వారు, 

ఈపరువులలో తవ్బీపోయినారు, వారు వాడ నే ఉన్నారని వసంత సేన తలంపు, 

పిలుపుకు పలుకనందున ఎవరును లేరు తోడు ఆని భయపడుచున్నది. చీకటిలో 

వారు ఎట్లు తస్పిపోయినారో, 
చ 
స్స 

భావ భావ మను స్యాః మను ష్య! _ భావ, భావ, మొనుసులు మానుసులు _ 

ఎవరో మనుష్యులు ఉన్నట్టు లున్నది, భయమగుచున్న దే _ ఆని _ వట్టి సిటికివాండు 

మనుష్యమ్మొత్రుని కే భయపడున ట్టున్నది. ఒంటిపాటున చిక్కి నదని శటుముటయు 

మానునులు చూచుచున్నారన్న భయపడుటయు న భేతవ్యమ్ = భయపడవలదు, 

సహాసమ్ = నవ్వుతో _ వాని యా పిణికితనమునట పీనికి నవ్వు, వీని గన్నులపాటి 

వాని కన్నులు చూడలేవా*? ఏమేని కంటిజబ్బా * మూఖకా = తెలిన్సి లేని వాండ, 

పరిజనః అన్విప్య తే _ పరిజనము _ సేవకులు, వేటి, చేటు (డు _ అట్టివారు, 'వెదకలుడు 

చున్నారు _ మ జెవ్యరో సునుష్యులు శారు, 



[వథ మోఒజ్య-ః స్స్ ర్రి 

శకారః._భావ, భావ, (న్ర్రీయ మన్వేషయతి! (భావే, 

భా వే, ఇష్టిఆం అర్లేశడి ? ] 

విటః..._. అధ కిమ్, 

శ కార ౭ స్రీణాం శతం మారయామి, కళూదో 2 హామ్? 

[ ఇకిరణం శదం మాలేమి, శూ లే హూ, ] 

వన నృ__( శూన్య మవలోక్య ) పహాధిక్, పోధిక్, కథం! 

వరిజనో 2ఒ_పీ వరి భష్థ్రః, అత మ యాతా సయ మేవ రతీశవ్యః. 

[ హాద్ద్, హాదీ, కధం వరిఅణో ని వరిబ్బట్టో. ఏత్త మవ అప్పా 
ధి ధి" లు థి 
శఅం డ్జేవ రక్టిదవ్యో. ] 

విటః..._అన్విమ్య తామ్, అన్విష్య తామ్, 

శ కారః...వస నృశేనికే విలవ విలవ, వరభ్భృుతికాం వా 

గ వదదచున్న దా అధ కిం = అవును, ఈ 

మాటల మొత్తమునకు అది అర్థము, వానిని విడందీయ6 గూడదు _ తరువాత నీవి 

అన్నట్టుగా, చ మొత్తముగా నే (గ్రహింపవలయును, యసీణాం 'ఢతం .. స్తీ 

నూర్తురను (ఐనను, మౌరయామి; శూరః అవామ్ = అడువారెన, నూర్లుర నెను 

_చంఫుదును _ కూరుండను నేను _ (ఏమనుకొ న్నావో స, శూన్యం అఆవలోక్య = ఎవరు 

శేమిని పరికించి; వోధిక్ _ అయ్యో, ఇఫీ _ కథం = ఏమి! ఎట్లు! పర్శిభష్టః = 

తేక పోయినది, ఏటుపోయినారో, ఆరతీ - ఇక్కు_డ _ ఇప్పుడు, ఆత్మా = దేహము _ 

నేన్స స్వయం ఏవ _ సొాంతముగా చే, రత్షీత వ్యః = శాపాడుకొ వంబదడవలయును, 

యం అ-్వేషయతి = 

ఆన్విష్యు తాం = వెదక(ంబడును గాక. వెదకుకో _ అనుట, విలప _ అటచుపో_ 

పిలుచుకోే _ పరభృతిక ను, పల్లవకని _ ఆది వీటికి పేరు, ఇది చేటునికి “పేరు, 

మాధవిక _ ఇదియు శేటికి పీరు _ నాటకాలలో చేటులక అట్టి పేరులు పెట్టుదురు _ 

మధుకరికా పరభృతికలు శాకుంతేలమందును, తోంటపనిక తెలు కలరు, పరభ్య్ళ 

తిక ఆనంగా కోయిల పల్లవక మనంగా. చిగురు, మాధవిక యనంగా బండిగురి 

వెందతీ గ ఇవన్నియు వసంత ర్తువులో ఊండునవి, మటి ఆసాని”పేరు * నసంతే సేన” 

ళ్ 
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వల్లవకం వా నర్యం వా వననృమాగమ్, మ యాభి నార్యమాణాం 

త్వాం కః వర్శితాన్యతే, ((వశన్త శేణివ, విలవ విలవ వరహుదిఅం 
వా వల్లవఅం వా శవ్వం ఏన వశ న్మమాశమ్, మఏ అహీశాలి 

అన్నం తుమం క్రో వలిత్తాబశ్ళ్శది. ] 

శ్లో కిం భీమసేనో జమదగ్నిపుత్స)ః 

కుంతీసుతో వా దశకన్ధరో వా 

ఏహో ఒపహాం గృహీత్వా శేశహాణీ 

దుఃశానన స్యానుకృతిం కరోమి, ౨౩౯ 

[కిం భీమ జేజే జమదగ్గిపుశ్తే 

కుస్తీళుదే వా దశకన్ధ లే వా 

వే హే గణి య శకహలే వ్ 

దుశ్ళాశణ 'శ్నాణుకిదిం కచేమి, ] 

కావున శశారుండు ఎగ తౌళి-గా._ సవ౯కాం ఏవ వస న్వమౌసమ్ = సకల మేన మాస 

మును! మయా అభిసార్యమాణాం త్వాం = = నాచేత “వెంబడింపయిడు చున్న నిన్ను, 

కః పర్మి తస్య లే = ఎవడు కాపాడంగఅండు? వేట చేటికల (ప్రస్తావముచేకను, 

వసంత సేన గొప్ప నీంగారముచేతను ఇది వారుదత్తునింటికి ఆభిసరణముని 

ఊహింపందగును, అౌ్లే చెప్పనుంబడును, | 

వో, ౨౯ ఏషః ఆవాం= ఇదిగో చూడు, చేను, శ్రశహాస్నే = (శేశమయుతో 

చేరిన వా స్తమినక మొత్తము అని యర్థము తీ అ వెండుకల మొ త్తమున _ కొప్పున, 

గృహీత్వా = పట్టుకొని, "రుశాసనస్య అనుకృతిం కరోమి = దుకాసనుని 

పోలుటను _ (వాడు (దౌపదిని కొప్పు పట్టి యీడ్నుకొనిపోయినట్లు), కరోమి = 

చేసెదను, కిం = ఏమి, జమదగ్నిసుకః భీమసేనః = జమదగ్నికొడుకైన ఫీమ 

సేనుండా, పకంతికొడుశా రావణు(ండొా.క; పరితాస్వతి * _ ఎవండు నిన్ను 

ఇాపాడంగఅండు శ. మును "పెవరె నను దుఃశాసను .బారినుండి (దెౌపదిని కాపాడం 

గలిగిరా 1 

శమ సేనుని కంతికొడుకును పాండవుని జమదగ్ని కొడుక అనుట, రావణుండు 

అనుట _.అన్నియు శ కారుని తప్పుడు కూతలు _ అతిని ఫురాణపఫు _ పొరపాట్లు, 



(వ థ మో ౬. జ్య 1 ఫ్ఫ్ 

BY ఇది ఆటా | చీ జ ట్ 
నను (తున, నను (తన్వ (ణం వీక్ట, ౦ వేక్ట J 

న్లో, అసిః సుతీళ్లు, వలితం చ మన్తకం 
కల్పయే లేర్ష ముత మారయామి వా 

అలం తే చె తేన వలాయిలేన 

ముమూార్జు రో భవతి న న ఖలు జీవతి, 30 

[అకీ శుతి నై వలిదే అ మళ్ళశే 

క.స్చేమ శీశం ఉద మాలవమ వా, 

అలం త వేదేణ వలాయిబేణ' 

ముముక్ట జే హోది ణ శే క్ట జీఅది, ] 

ననన్న-.--ఆర్య, అబలా ఖ ల్యహమ్, [ అజ్జ,. అబలా క్ట 

అపహామ్, ] 

“జీను వెంటంబదడదలగా ఈ (ప్రపంచాన ని నన్నెవరు శాపాదగలే, ' నను = 

కీని పీకు = చూడు, 

కో 30, అసి = (ఇదినో నాచేతిలో) కలీ, సురీషః = మిక్కిలి వాడి 
య౧ ని ల . 

యెనది, వలిత౦ = తిరిగిన (మౌతట్టువ నీవు (తిప్పియున్న, మస్తకం వీషకాం = 

(శశారుని పునరుక్తలు తలను, కల్పయేము = నటణికివేయుదును, ఉత = లేక, 
మారయామి వా = చంఫుదును _ (ఇదియు పునరు కి క్రియ్సే తవ = నీక, ఏలేన పలా 

యి తేన ఆలం = ఈపరువెత్తుట కూడదు _ అలం 'కృతీయతో నిసీభముం ెలుఫును, 

యః ముమూమజొ? = ఎవడు చావంోరినవాండు, భవతి = అగునో సః= అతడు, 

న ఖలు జీవతి = (బదుకండుగదా, ళశారుండు ఫుల్లింగము గానే పలుకును ! 

నీవు ఇట్లు నన్ను అత్య పెటక పరువెత్తుట నాక త్రీ దెబ్బక తలపగిలి చచ్చు 
య (2) ఎట నాటే . 

టకే, చావు మా(డినవా(డు ఎవండు |బదువను 

అబలా ఖలు అవామ్ = అబలను, (బలము లేని దానను) = అడుదాననుగద 

టయ్యా "నేను ? 
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విటః...అతే ఏవ (ధియసే, 

స కార;ః__అత ఏవ న మార్య సే [ అదో. జ్టేవ ణ మాలీఅశి 7 

వస్నన్త-_-(న్యగతమ్) కథం అనున యో ఒవ్యన్య భయ 
ముత్చాదయతి, భవతు, ఏవం తావత్, (వకాశమ్) ఆర్య, అస్మా 
తి మ వ్యలంక రణం తర్క్య తే, [కథం అణుణట వి శే భఅం 

ఉప్పాచేది. భోదు, ఎవ్యం దావ. అజ్ఞ, ఇమాదో కిం వి అలజ్క- 

రణం తక్కీ_ అది, ] 

ఆశ ఏవ (ధియసే = శావున నే (బదికియు న్నా వు, 

ఎన మౌర్య సే = చంపంబడకున్నావు. 

స్వగతమ్ _ పాత రంగాన ఉన్న యితరులకు తెలియసీక తన మనసులో 

ఆనుకొనుమౌటలు _ మనసులో అనుకొనుట మొనను దానిని నేర్చుకొలంది ఇతర 
విధముగా ఆభినయించుచు నే, బిగ్గరగా అన్నిమాటలవ లె నే (పేతు పలలోే దూరాన 

నున్న కడపటివానికిం గూడ చక్కగా వినయబడునట్లు పలుకవ లెను. ఈళశాల 

మున క్రీందటు నాటకవిమర్శకలు నాటకమున స్యగతముం బొనుపుట కవి చేర్చు 
చాలమి అనియు, సర్వము _పకాళభాషిత సందర్భమున నే తెలియవలెను అనియు 
అందురు, కాని భరతముని [తిశాలజు-డు దానికి లమీణముం జెప్పి యనునుతించి 
నాడు,  మేక్చింయరు శాళిదాసాది మహోనిపుణుల నాటశాలలో అవి యుండి, 
ఆస్వాఖావికత తోంపక పోవుటయ శాక, తక్కిన భాపితముఅకన్న ఆవి రస 
వంతిములై అనందముం గలిగించుచున్నో వి, ఇట్టి విషయములలో సహృచయాను 
భవాఫ్టపాయములు (ప్రమొౌణము, 

కథం. ఎట్టూ ! ఏమి! ఇది నాటక ఫఖాషతములలో ఇట్లు ఆక్చర్యార్థ మగా 

మిక్కిలి (పయోగింపంబడును, ఆనునయః అఆపీ ఆస్య = వీని సాంత్వనము _ ఊజు 

డింపు సయితము భయం ఉ త్పాదయతి = భయము కలిగించుచున్నది, ఏవం 

తావత్ = ఇట్లు పలికదను గాక, ఆర్య, ఆస్మాత్” (జనాత్ అనుట) నావలన, 

కిమపి ఆఅజ్కరణం = ఏదేని నగ, తర్క్య్య తే కిం = (కావలయానని) ఆనుకొనలుడు 
చున్నడా* ఎందులకు నావెంట వచ్చుట * తత్ కిం ఖలు ఇదాసీం = మతి 

యిపుడు ఇబేమి*ి 
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వీటః!.___శాన్తమ్, భవతి వనన్నసేనే న పువ్చ మోష మర్ష 
త్యు ద్యానలతా, త త్కెతే మలజ్య_రణేః, 

వన న్స___త తిం ఖ ల్వీడానీమ్ ? [తా కిం క్ట డాణిమ్ ? ] 

శ కారః...అహాం వరపురువ. మనుషో్శో వాసుదేవః కామ 
యితవ్యః. [ హగే వరపులిశ మణుే వాళు బేవశే, కామయిద వ్వే ] 

వన న్మ__(స| కోధమ్) శానమ్ శాన్నమ్, అవేహి, అనార్యం 
మన్న /యసి, [ శాన్మం ఛాన్లమ్ అ వేపి అణజ్ఞం మచ్తేశి, ] 

స కారః.__( నతాలికం విహన్య ) భావు భావ, (వేతున్వ 
తావత్ , మా మన్త ౭ేణ సున్ని గెపా గణికాదారికా నను, యీన 

ఈ వాకా. 

మాం ఛభణతి, - * వహి, (శానొ 2-సి క్లానో ఒసి' ఇతి. అహాం న 

శాన్లమ్ = శాంతము _ ఆమాట అనక, "నేను వినలేను, ఓర్వలేను, నీ 
డేవామునుండి నగ తీసి యిత్తువా? కూడదు, భవతి వస న్న సేసే = అమ్మా, 
వసంతే సేనా ఉద్యానలతా = తోంటలోని తీవ, ఫుష్చుమోవమం = ఫు వ్వులుకోయు 
టను దోచుటను, న అవా౯కాతి = ఓర్వదు, కోయంగూడదు, కృతం అలజ్క_ర లః ఎ 
కృతం = అలం, కూడదు, 

అవాం వరఫురుషమనుప్యుః = నేను నీమీి(ద మరులుగొన్న చా(డను, కామ 
యితే వ్యః= (నీచే కామింప(బడవలనీనవాండను, మనుష్య = పురుష _ ఇవి శ కారుని 

మామూలు పునరు కలు, వాసుబేవుండనుట ఆంత టీవాండను_అనుట, వర=ఢేష్ట, 
a. 

స్మకోధమ్ = అందులక వసంత సేనక కోపము వచ్చినది, శాన్నమ్ = 
మూయుము నోరు. అఆ చేటి మాటి అనార్యం = ఆగౌరవపు (పాడుమాటను, 

మన్శ9యనీ = పలుకుచున్నా వు. 

సతౌళికం వివాస్య = చప్పట్లతో (చచి బిగ్గరగా నవ్వి, మాం ఆన్న లేణ = 
౧౧ ౧ అటి 

నాయెడ్క నన్నుగూర్చి, సున్నిగా ఏపా = ఇది చాల స్నేహము గలిగియున్న ది, 
నను = కదా, యేన = ఏీలయన్క, మొం 'భణతి = నన్నుంగూర్చి పలుకచున్నది, 
ఏహి = రా, (శానః అసీ = ఆలసితీవి కానః అసీ = వాడితివి _ ఆని, ఆవాం న 

చీ ళం ఆత ' 

MR —8 
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(గామాన్మరం న నగరాన్తరం వా గతః, భట్టాలికే, శపే భావన్య 

లీర్ష మ మయాళ్యాం వదాభ్యాం త వైవ వృష్టానువృష్టీక 

పహీణ్ణమానః (శెన్నః నా కానే ఒన్న నంవృ తః, [( భావే, ఛా వే, 

చేక్ట దావ. మం అన్హ వ లేణ శుశిణిద్దా ఏనా గణిఆదాలిఆ ణమ్. 

జేణ మం భణాది - “వహి శన్వ్నే శి కిలిన్మే శి” త్రి, హగోణమా 

మన్రలం వా గడే, అజ్ఞు శే శ వామి భావళ్ళ శీశ్ళం అ తృణ శేహి*ం 

పాదేపిం. తవ జ్లేవ వక్చాణువశ్చిఆవ ఆహిణ్ణన్తే శాన్సే కిలినే మ్ల 

శంవుత్తే, ] 
టః( న్వగతమ్ ) అయే, కథం! శ*ాన్న మిత్యభిహి లే 

(శాన్న ఇ త్యవగ చృతి మూర్థః, (1పకాశమ్ ) వనన్నసేనే చేశ వాన 

విరుద్ధ నుభిహితం భవత్యా, పశ్య 

(గామానరం, న నగరా నరం వా గతః = నీను మటొొక పలైప6లగాని పట్టణము 

నవలగాని నడ చిన _ పోయిన _ వాయడం గావు, భట్టాలీనే = ఓదొరసానీ; భవస్య 

శ్రీషజాం = భావతీలను_ ఆక్మీయా భ్యాం పాడాభ్యాం = ౫ నాపాదాలమాందను, పెట్టి. 

అనుట _ శ పే = ఒట్టు పె కట్రైవను, 6ళ్తాన్నం” _ నోరు మూయుము ఆను కోపఫు 

మాటను, [(శాన్నం _ అని ఛాయ చేసికొని (భాంతిచే “త్వయా? ఆని కలుపుకొని_ 

సీ చేత నే ఆలుప్రు గొన(ంబడిసది _ ఆన6గా నీవు బడలితీవి, పొషము _ ఆని నాయిక 

మొక్క తనమి౭ది న్నేవాఫు _ అనురాగపు మాటగా 1బమనీ _ విటునితో తన 

ధన్యతేను వెషప్పుకొనుచున్నాండు. ఓదొరసానీ, పృష్టానుష్ఫష్టికయా ఆహీణ్ణ 
న్! 

మానః = సీ వెంటనీ నీ వెనుక "నే అల్లాడు( పీరుగుచున న్నవాండ_నె, (శా న॥$ శాన$_ 
జా ౧D 

సంవృతోజఇ_న్మి = అయినవా(డ నెతిని - లేన (ప్రణయ పరిశ్రమముం జెప్పుకిొను 

చున్నాడు. మాం అన్న రేణ -(= అన న్తరక్లేణ) మనసునే (న _ ఆనుటయు, 

ఆయ్ ఓహో _ ఆశ్చర్యముం "దెలుపును, శాంత మనలాగా శాన్న అని 

అరము నేసికొన్నాండు ఈమూర్తు, వేళ వాసవిరుద్ధం = బోగము పాళిమునకు _ 
వీధికి _ విరుద్ధము _ అనుచితేము _ గా నున్నది, పళ్య = చూడు _ ఏల యట్లు చెప్పు 

చున్నా ననా వాస_ పొ, వాట. మేలు, 
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స్టా, తరుణజననహాయ శ్చ్స్త ఫ్ర్తం "వేశ వాసో 

విగణయ గణికా త త్యం మార్లజాతా ల "కేవ 

వహాసి హీ ధనహార్యం పణ్యభాతం కరీరం 

నమ మువచర భే సుప్రియం చ్మాపియం చ, కణ 

అవీ చ, 

న్లో, వాపాంం స్వాతి విచవతణో దింజవరో 
గ ఫీ “Aa వ 

మూరగో 2వీ వరాధమః, 
ఖు ణా 

వో 3౧. చిన్యుతాం = తలంపోయుదువు గాక, వేశవాసః = బోగము 

వారియిండ్లు, తరుణ జన సహాయం = కోడెకాం(డు సాయముగా గలవి, కలాం 

గనల యిండ్ల వ లె అత్తమామలు అన్న యక్కు._లు ఆట్రి పద్దలశా6పు చారి కలని 

శాను, గణిళా త్వం = వెలయాలివి నీవు, మొగజాజూతా అతా ఇవ = చాటజ 

(పకృ మొలచియుండు తీ(గంబోనిదానివి, విగణయ _ ఆదియు తలపోయుము 3 

ధనహార్యం = కీలిజే = కోయిచే పొంద6౭దగిన, పణ్యాభూళేం = అమ్మక ఫు వ స్తువేవ, 

శరీరం = దేహమును, వహనీ హీ = ధరించి యున్నావుగద్యా (శావున) భే > 

ఓీమంచిదా న్యా స్నువియం చ అపి యం చచ = మిక్కిలి (షియమెన వానిని? 

ఎంతయు [పియముశాని వానినిం గూడ, సమం = సమౌనముగ్కా ఊపచర,= 

సేవింప్రుము, కావున శాన్నం” అన్నీ" అ నార్యం ” ఆనీ యన జెల్ల దు, 

బోగమువారి యిండ్లు కొడెళాండవ కాఫురఫుం బోటు _ నాచే వారికి 

తోడు, ఎం గణీకవు _ గణముచే గుంపుచే సేవింపంబడుదానవు _ పలువురవ ఉమ్మడి 

దానవు బాటల(పక్కన మొలచిన తీంగంబోనిడాన వు, పక్యాంగ నవు _ శరీర 

మును వెలకు అమ్ము కొను దానవు, నీర్యూపముం బటి చెప్పుచున్నాను, ఓ మంచి 

దానా_.(వియుని ఆపియుని సమానముగా సేవింపుము, 

మౌర్గ్షజాశాల లేవ _ ఉపమ, “పొ” అని సనుర్గ నము చెప్పిీయున్న దున 

శావ్యలింగ ము, ఒకడు ఆక పీంకను ఒకడు వూవు గిల్లాను | 

శో 3౨, వాప్య్యాం = బావిలో, విచత్ ణః ద్విజవర ః = వద్వాంను( డైన 
య్ 

(మావ్మాణ్య కేస్టుడును, మూఖజా॥ = చదువని మొణ కైన, వరాకొకాధముః$ః ఆపి = 

తీవ్క_వ(శూ(ద, మౌలృజాతీవా(డున్కు స్నాతి = స్నానమూడును, యా ఆ ఏది _ 
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ఫుల్లాం నామ్యులతి వాయసో 2౭పి పీ లతాం 

యా నామితాొ బర్జిణా, 

(బ్రహ్మమతవిశ నస్వరన్ని చ యయా 

నావా త మై వేతశే 

త్వం చా వీవ ల "లేవ నౌరివ జనం 

వే వాసి నర్వం భజ, రె 

వనన్త-___గుణః ఖలు అనురాగశారణమ్, న పున ర్చలా 

తారల, (గుణా స్ట క అణురాఅన్స కౌరణమ్, ణడఉణ బలాక్కారో ]. 

ఏతీలం, బహీ౯ణా_(3పెనవాలిన) "నెమలి చేత, నామితా=వంపంబడివదో, ఫుల్లాం= 

పూలు పూచియున్న, (శాం) అతాం = ఆతీ గను వాయసః ఆపి = శాకియు, 

నామ్య తి వీ = (వాలి వంచునుగడా, (బ్రహ్మ కుత వీళ్ళకి = బాహ్మాణులు క్షత్రం 

యులు వెళ్యులును, యయా నావా = ఏయోడతో, తరన్ని = (ఏజు మొడలగు 

జలాశయములఅను)ు దాటుదురో, తయా ఏవ = దచానితోడ చే, ఇకశే చ = ఇతరు 

అును _ ఆంతేక తక్కు వవారునుు దానినెక్కి. కూరుచుండి _ తరన్ని = చాంటుదురు, 

త్వం = నీవు; వాపీ ఇవ, అతా ఇవ, నౌః ఇవ = బావివలెను, తీంగవ లెను ఓడ 

వలెను, నేళ్యా అసి = వేళ్యవు అగుదువు, సర్వం జనం భజ = ఎల్ల జనులను 
పొందుము _ సేవింపుము, నామయతి అనుట సాధువు _. మజటి వదురదు, 

"మొదటి మూండు పాదములక నాల్లవ పాదము ఆాత్పర్యమువలె నున్నది. 
స్నాన నమన తారణములచే ఉపభోగ విశేషథ్వని కలదా? “ఇవ లచే ఉపమ, 
వేశ్యా అని అని సమర్గీనము కావ్యలింగ ము, 

గుణ? ఖలు = గుణము గచా, ఆనురాగ స్య కారణమ్ = స్నేహమునకు వలపు, 

నకు కారణము, కలాంగ నలక నిజధర్మ విధ్యాదులు కారణము ఆగును ఆనురఃగము 

నకు. -నాబోంటికి గుణము _ (నా) వలపునప కారణము పరు బలా త్మా_ రము 

గాదు _ మౌప చిత్తము లేదా చిత్తజుండు లేండా, గుంట తీగ యోడఅవలె 

ఆచేతనమనా నేను* 

విటుని ఈమౌాటలే తాము ఇప్పటికి కొన్నితూర్లు తిరస్క్లరింప6 బడితిమి 
ఆని నూచితేము, ఆట్టే పూర్వశ్లోకమునను సూచితము,. (81) 
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థకారః_..భావ, భావు వపా గర్భదాసీ కావు చేవాయత. 

నోద్యానా త్ప్ర)భృతి తస్య దర్శిదచారుదత్త స్యానురక్రా న మాం 

కామయ తే. వామత నృన్య గృహమ్, యఖ తివ మమ చ హస్తా 

న్నెపా వర్మి భశ్యతి తథా కరోతు భావః, [ భావే, భావే ఏళా 

గబ్బ దాళీ కామ దేవాఅదణుజ్ఞాజోదో బజహుది తొహా దలిద్దణాలు 

'దత్తాహాూ అణులత్తా ణ మం కామేది. వామదో తళ్ళ ఘలమ్, జధా 

తవ మమ అ హర్ళాదో ణ౭ వశా వలిబ్భంశది తధా క లేదు భావే, | 

విటః..(న్యగతిమ్) య "దేవ వరిహార్హవ్యం త జే వోదా 

హారతి మూర్థ్యః, కథమ్! వనన్తసే నార్యచారుదత్త మనుర కా! 

ఏపా గభజాదాసీ _ ఇది పుట్టుక నుండియు, దాసీ = పరవతి, పరాధీకుురాలు, 

స్వతంత్ర శాదు, మజేమో గుణము” అనుచున్నది. ఏమిగుణము శ కాముని గుడీ 

తిరునాళ్ళ మొదలుకొని, స్య దరి|ద బచారుద క స్య అనురళకో = ఆనీద బారు 

౪ 
అనాటి అనో 

దత్తునియందు ఆనురాగముగల'దై, మొం = నన్ను, నకామయ తే = కామింపకున్నది, 

ఆదరి[దునియందు ఏమి గుణము  వామతీః స్య గవాం = ఎడమతకేట్టు వాని 

యిల్లు (ఉన్నది); యథా = ఎట్లు తవ మమ చ వాస్తాత్ = నీయొక్క యా 

నాయొక్క_యు చేతినుండి, ఏపా= ఇది, నపరిభశ్య తే = తప్పించుకొని పోవో, 

తథా కరోతు ఖభావః= బావ అట్టు చేయునుగాక, ఆయా[తలో వారి కన్నుల కలయిక 

చూచినది మొదలు తాను ఈసెతి డాని పొందుకి (పయత్నించి పరాహతు(ందడగు 
అనీ యమ 

చున్నాడనుట. ఉద్యాన _ యాత్ర _ తిరునాళ్ళ _ వే, వేం, దీనికి వ్యాఖ్యాత లప 

అర్ధము "తెవియబేదు, 

యత్ ఏవ = ఏది తప్పక, పరిహత కావ్యం = మొనవలనీనదో _ తేలుపక, 

జ్ఞ ప్పిసేయక, చేనినమైన అందులోనికి తప్పించుకొని పోవును, ఆందుండి ఎవరి 

నెనను సాయమునక పిలుచును, కథం = ఏమో ఎట్లూ ! ఆళ్చర్యార్తకము, వస్వన్త 

సేనా ఆర్య చారుద త్రం అనురకా! ఏమా, వసంత సేన చారుద త్తీయ్యను వలచి 
అటి అల తాజా 

యున్నదా క ఆవిషయము ఇంతవఆణన విటునక తేలియదు, కెలినియున్న ఇట్లు 
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ఖు ల్విద ముచ్యతే. ఎ రత్నం రక్నేన నంగచ్చ శే, బ్రతి, 

చృతు, కిమనేన మూచేణ, (|వకాశమ్) కా జేలీమాత:, 
షు 

వామత స్ప న్య సార్థవాహన్య గృృహమ్ 1 

వ ఖో సుష్టు 

తద 
౧ 

శకారః._..._.అధ కిమ్, వానుత న్తన్య గృహమ్, [అథ షం, 

వామదో తళ్ళ ఘలమ్ ] 

వసన్త..(స్వగతమ్) ఆశ్చర్యమ్ ! వామత న్తన్య గృహ 

మితి యత్సత్యమ్, అవరాధ్య తాపి దుర్చనే నోవకృతమ్, యేన 

ఆపె వెంట(బడీ వచ్చియుండ6దేమో, సుహ్ట్ ఖలు ఇదం ఉచ్యతే _ ఈమాట 

ఎంతో లెస్సగా ఉన్నదికదా..ఏ దనంగా_ రత్నం రత్నేన సంగచ్చ లే _ రత్నము 

రత్నముతొ కూడును, ఇతి=ఆనుట, చారుద తుండు ఫురుషరత్నము ; వసంత సేనయో 

స్రేగత్నుము. కావున ఈయనురాగము శ్రాఘ్య మెనది, తత్ గచ్చృతు = కావున 

పోవునుగాక. కిం ఆౌనీన మూేకాణ = ఈమూరునితో నేమి * దానికి ఆడ్డప డక 

పోనిచ్చు శే మంచిది. శాణేలీ భాతః, శాణేరీమాతః _ అనియు పాఠను, కాశేరీ 

ఆన గా కన్యక _ రాజునవ ఊంపుడుక సె, "పెండ్లి చేసికొనంబడని ది దానికి ఆన్న _ 

కావున * రాజ్ఞః శ్యాలః రాజునకు చావమజంది అనియు వ్యవహారము. కా న్యోలీ 

మాతః క ౬ రాజళ్వశుర స్య అనూఢాయా6 కన్య కాయాం జాతః _ రాజానూనుకో 

ఊంపుడుకన్యక కొడుకు, ఆతనిసాతురు రాజుభార్య, ఇతండు ఆమెక తోంబుట్టు 

వరుస, ఇది నాంటి సంఘమున ఆక్షేపణ లేక వెప్పుకొనందగిన సంబంధము _ 

శావున కాణేలీత్యాదిసంబోధన శళారునక గౌరవమెనదియు సంతోష "పెట్టు 

నదియు, *కాకోలియన్నా ” * కాశేలికొడుకా,? ఆని, _ వామత। తస్య సాథజళావా 

హాస్య గృవామ్ * = ఎడమ తట్టు ఆ((బావ్మణ)వ ర్శకని యిల్లా * 

అథ కిం = అవును, 

అమ్మే = ఆశ్చర్యము ! =, ఇతి యత్ సత్యం = అని నిజముగానసే ఆప 

శాధ్యతా అపి =. శప్పు చేయుచున్నవాని చేత నెనన్కు ఈళశారుని చేత, దుజ౯ా 

“సేన = దొర్మాధ్దని చేత, దుష్టుని చేత, ఉపక్ళతమ్ = ఉపశారను _ మేలు _ చేయ 
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వీయసంగమః [పాపితః, [అమ్మృహే! వామదో తళ్ళ గేహం త్తి 
జం శ చ్చమ్ అవర జ నేణ వి దుజశేణ ఉవకిడమ్్ చేణ విఅశజమం 

యై జ ౧ 
పావిదమ్. 7 

శకొరః__ఫావ, భావ, బలీయసి ఖ ల్యనకా రే మావ రాశి 

(వవి ప్రేవ మసీగుటికా దృశ్యమా _నైవ వనష్టా వనన్మసేనా, (భావే, 

భావే, బలీయ్ క్ట అన్ధఆ లే మాశ లాశివృవిట్టా నిట మశిగుడిఆ 

వీశనీ జేవ వణటా వశ న ేణిఆ ]. 
© ్జ ఫ్, అవ్ : 

విటః...అహో ! బలవా నస్ధకౌర£, తథా పూ = 

శో, ఆలోకవిశాలా మే సహసా తిమిర (ప వెశవిచ్చిన్నా 

ఉన్నిలి తాపి దృష్టి ర్నిమోలి చేవానకా శేణ., 53 
లు థి 

బడినది, యేన = ఏలన, (దాన) (పీయసబ్దముః = (పిీయునిం గూడుట, (పాపీతేః = 

పొందింప బడినది, యక్సత్యమ్_ ఆసం భా వ్యే_నమ్మ లే కన్నాను, అంత సంతోషము! 

బలీయనీ అన్ధకాశే = మిక్కి లిబల మెన (కన్నులకు ఆంధ్య ముం గార్చునకక్తి) 

చీక టియందు, మొష, రాళిప్రవిషప్రాజమినుముల ెిను.పోవులో, ((పవిష్టాణాచాచ్చిన, 

మషీగుటి కా ఇవ = మనీ (నల్ల నిబొగ్ద ఎ) గుండువ లె, వస నసేనా, దృళ్యమానా 

ఏవ = (మనము చూచుచుండంశా నే, (పణష్టా = అగపడక పోయినది, 

న్లో, 33, ఆలోకవిశాలా = వెలుతురులో చూ, “నిరాలోకం లోకం” . 

మాలతి, "పెద్దది _ ఎంతటి నూమ్మమెనదాని నెను చూడంజాలినట్టిది, మే దృష్టిః = 

నా కన్నుు సవాసా = తటాలున, ఒక్కు_మ్మడి, తిమిర...న్నా = -వీకటి(లోే) 

చొచ్చుటవలన, (విచ్చిన్నా = ) (పతివార మె _ పోయినటై, ఊన్మీలితా ఆపి = 

తెబు చుకొనియున్న దై నను, ఆన్థశారేణ = చీకటీశేత, నిమోలితా ఇవ = మూయ 

బడినట్లు (ఐనది, ఆలోకం _ చూపు బలముగా ఉన్నది_ అని యేని, 

నాకన్ను, వెలుతురులో నూత్మములను సిత్రము చూ చునట్టిది, విప్పారి 

ఆమున్న ట్లిదే, తటాలున చీకటిలోనికి చొచ్చుట చేత, పోయిన శ్లునది, తీటాలునళి 
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అపి చ, 

న్లో, లిమ్పు తీవ తమో 2_జ్షాసి వర్ష తీవాజ్ష్ఞునం నభః 

అసత్సుపవ సే వేవ దృష్టి ర్విఫలతాం గతా, 3౮ 

శ కారః...భావ, భావ, అన్ని ప్యూ మి వన నృ సేనికామ్, 

[( భావే, భావే, అశ్లేశామి వనన్త శేణిలమ్ ౫. 

విీటః--- కాణేలీమాత అస్పి కించి చ్చిహ్నం, య దువ 

లశు యసి, 

గాక (కమ్మక్రమముగా ఐయున్న _ అట్లు బొ త్రీగా పోదు, "నేను తెజచుకొనియమే 

యున్నను, -వీకటిచేత, మూయంబడిన ట్లయినది ! 

య్ నీలి తాపీ నిమోలి లేవ _ ఇవ_ ఉ ర్చేంత్క, ' “ సంభావనా స్యా 

దుల్చేంఘూ వస్తుహేతుఫలాత్మనా.” తిమిర (ప్ర వేళవిచ్చిన్న తాఫలో క్పేంకు, 

శ్లో, ఏర. తమః = చీకటి, అజ్షొని = (నా యవయవములను, లిమ్బతీ 

ఇవ = పూయుచున్నట్టున్నది, నభః = ఆక సము, అజ్ఞనం = కాటుకను వషకళాతీ 

ఇప = కురియు చున్న ట్లు ఉన్నది * కాటుకచాని కురియు చున్నట్టున్నది, దృషప్టీః = 

చూపు, అఆసత్సురుప సేవా ఇవ = దుర్హనుని సేవించుట (కొలుచుట వలె, 

విఫలతాం = (పయోజనము లేమిని గతా = పొందినది, 

చీకటి లోక మంతటను ఎంత దట్టముగా నున్నది! ఒంటికి (పూంత అంటు 

కొనునట్లు) పూ6త పూయునట్లున్న ది, మిన్ను మన్ను ఒక్కట వ్యాపించుట చేత, 

శాటుక వాన వరియుచున్నదో అన ఉన్నది. ఎక్క_వ దట్టమగుటచేత, చీకటి 

వసువు గాకున్నను "పెద్ద మసీవూ6ంతవలిను కాటుక వానవ లెను అంగములను నల్లగా 

చేసీ వేయుచున్న ది, దుర్జను క కొలువుకు (ప్రయోజనము లేనట్లు కన్ను చూచుచున్నను _ 

చూడన ట్రయిపోయినది ! 

లిమ్ప తీవ తమోంగాని _ మొదలైనది ఇ ్చేంమవ |ప్రసిదోదావారణము _ 
0. థి. 

లిన్సుతీవ _ వర్ష తీవ_లు స్వరూపో త్చేంక్షలు, విఫలతాంగతా _ అని ఫలో త్చేంక్ష, 

అన్విష్యామి = వెదకెదన్క ఆస్తి కిఖ్చీల్ చిహ్నం = కొంచె మెననా 

గులుతు ఉన్నదా యత్ ఉపలక్షయని = బేనిచే నీవు కనిపట్టుదువో, చెదపదు 

నందువేే ఏ మేని సజుతు తెలియుచున్నద్యా నీవ వదకటకు * 
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క కారః.._ భావ, ' భావ, కిమివ? (భావే, భావే, కింవిఅ 1 ] 

విటః...భాూషణశ బ్దం సౌర భ్యానువిద్ధం మాల్యగద్ధం. వా, 

శకారః._శృణోమి మాల్యగన్థమ్. అన కారపూరితయా పున 

ర్నాసిక యా న సువ్య క్షం పశ్యామి భూనణకబ్దమ్, (శుణామి 

మల్లగ న్థమ్ అన్ధఆలపూలిడాఏ ఉణ ణాకిఆవ అణ శువ్యత్యం ే్టామి 

భూశణశబ్దమ్, ] 

విటః_( జనా న్నికమ్ ) వనన్నసేనే, 

మొల్యగస్థం = పూలమౌలవాసన,_ శృణోమి = వినుచున్నాను _ (కాంచు 
చున్నా ననుటటి _ శశారుని లోకవిరుద్ధపు పలుక _ అస్తే.) అన శారపూరితయా = 

చీకటితో నింపయబుడిన, నాసికయా = ముక్కుతో, భూషణకబ్దమ్ = నగల 

మూయతేన్సు సువ్య కం= స్పషముగా, పశ్యామి = చూచుచున్నాను _ కంటితో 
వాటి లు 

అనుటప ముక్కు_తో అనుటయు లోకవిరుదోకి , 
@ ఆజ 

జనాన్సికమ్ = రంగాన ఒక పాత్రము మటియొక ప్నాత్రముతో, ఉన్న 
చోటినుండి కదలకుండ నే మటీ యికరులక వినంబడని యట్ల్టుగా, మూడు వేళ్ళు 

ఎత్తి పట్టిన వశేతితో వారిని ఎడముచేనీ, మాటలాడుట, వినంబడనియట్లు గా 

ఆనా వినంబడమి వట్టి యభినయమే _ బిగ్గరగా నే (పేమవలలోే దూరాన కడ 

పటనున్నవానికిని వినంబడునట్లుగా నే పలుకవలయును _ ఉన్నచోటీనుండి కదలి 

వినవలనీనవానిని ఇంచుక అవతలికిం గొనిపోయి మాటలాడిన దానిని “అప వారితము 
ఆందురు, 

(తిపతాకాకశే ణాన్యా నపవా ర్యాన్నరా కథాం 

రహస్యం కథ్య లే ఇఒన్య స్య జనాస్తే త్ర జనాన్ని కమ్, 

విటు(డు చారుద త్తే (పస్తావముచే వసంత సే సేనయందు గౌరవమును, పొంది మంచి 

.వాండై ఇతరులకు "వినడని యట్టు గా వసంత సేనా అని పిలిచి పలువచు న్నా (డు, 

ఇంక ఈ మూర్జునితో ఏమి అని ముంచే అన్నాండుకదా, 

MR—9 
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న్లో కామం (వదోవతిమి రేణ న దృశ్య నే సత్వం 

సౌదామి నీవ జలదోదర నుభీనా 

తాం సూచయివ్యుశి తు మాల్య నముద్భవో 2_యం 

గన శ్చ భీరు ముఖరాణి చ నూపురాణి, 

(శుతం వన న నేనే, 
ఆవల 

tr} సో 

వనన్త__(న్యగతమ్ ) (శుతం, గృహీకం చ, _ (నాయ్యేన 
నూపురా ణ్యు త్పొార్య మాల్యాని చావనీయ కించి త్పరి క్ర మ్య 

హస్తేన పరామృశ్య ) అహో భిత్మివ రామర్శసూచికం వతు ద్వ్యారకం 

న్లో, 3౫, ఫ్థీఖు = భయపడు చున్నదానా, (పదోషలతీమి రేణ = ఈ మున్ 

మొప్ప చీకటీ జేత, త త్వం = నీవు, జలద ఊదర సస్ధి ల్రీచా= నుబ్బు కడుపులోని 

పొరలో చోంగన్న సౌదామనీ ఇవ = మెజపుందీంగగవనలె, శామం న దృళ్యసే = 

ఇంచుకయు ఆగపడవన్నావులే, తు = ఐనను, మాల్య సముద్భ నః = (తలప 

తాల్చిను మౌ లెలం బుట్టినట్టి, అయం గ నః చ = ఈ పరిమళమును, ముఖ రాణి = 

మురయుచున్న, నూపురాణి చ= అంచెలును త్వాం = నిన్ను, సూ చయిష్యుతి = 

నూ-చిం చుచు(పట్రియిచ్చు చున్నది. 

నీవు, పాపము భయముగొన్నావు. ఈమునిమాపుచీకటిలో అగపడ 
భన్నావు కాని, నీ వూలమాలలవాసన నీ యం బెలరవళి, నిన్ను సూచించుచు నే 

ఊన్నని, 

సౌదామనీ ఇవ _ అని ఉపమ, 
సూచయిష్యతి _ అని ,అనుమౌనాలం కారము, ముఖరతయు, గంధవ త్ర త యు 

లింగములు అనుమొోనమునకు, 

శుకం వస న్తసేనే = వసంత సేనా (నామాట నీవ వినంబడీనదా * 

స్వగత మ్ _ "వినియు వసంతే సేన వానితో పలుకదు, వానిమాటలను తాను 

ఈ పయోగిం చుకొన్నది, (శుతం = వినంబడినది విన్నాను గృహీతం చ = గహిం 

పనుంబడినది, తెలిసీ కొన్నాను, ‘1 have understood the hint’ జే. వేం, 

శాెట్యన ఉ త్సార్య _ తీస్ చేయుటను అభినయించి, కిఖ్బీత్. పర్మిక్రమ్య = ఇంచుక 

నడిచి, భిత్రీ పరామళకానూచీకం = గోడను తడువుటచే నూచింపంబడినది, పత్న 

బ్వారకం = దొడ్డి వాకిలి _ ఇంటి ఒక పక్క_నుండి చిన్న వాకిలి _ రవా స్యద్వారము - 
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ఖ ల్వేతల్. జానామి చ సంయోగోన గేహన్య సంవృతం వత్ 

ద్యారకమ్, ([సుదం గహీదం అ, అమ్మా, భిత్సి వరామరిన 

సూళ్తదం ప ఏదమ్, జాణామి అ సంజోవణ గేహాస్స నంవుదం 

పక్టృదుళరఅమ్, ] 

చారు___వయన్య, నమా వృజవో సీ, త తాం వతం 

గచ్చ. మాతృభ్యో బలి మువహర. 
ణీ 

విదూ.__భోః, న గమిష్యామి (భో, ణ గమిన్ఫం ] 

బారు... ధి క్క ష్, 
అజ అలాల 

సింహద్వారము _ తలవాకిలి _ కాదు, అహో = సంతోప(నూచక)మ్ము ఖలు ఏతత్ = 

కదా ఇది సంయోగేన = (చేతికి కసలుటనేక, జానామి _ తలం చెదను _ 

గేవాస్య = ఇంటియొక్క, సంవృతం పక్షద్వారం _ మా యంబడిన దిడ్డి వాకిలి (అని, 

గడియ వేయంబడినది కాదు, నాటక భాషితములలో “జానామి” తేలంతును _ 

ఆఅనుకొందును ఆనునర్భమున మాటిమాటికి (పయు క్ర కము అగును _ * ఎబుంగుదును ”* 

అని కాదు, కొన్ని చోట్ల ఆ యర్భమును గలదు, 

నయస్య = చెలికాడా, సమౌ ప్ర జపః అస్మి _ జపము ముగిం చిన వాండ నెతిని, 

కవి నిపుణము-గా చారుదత్తుని కి ఈసమాధి కల్పించినాండు, అతండు రంగాన 

(పవిష్టుండై, కూర్చుండియున్నా(డు _ మటి వసంత సేనా ళశారాదులు (శ్ర వేశించి 

"పెక్కు పుటల చాల నిమిషముల (గ్రంథము నడీపీనారు _ ఇంత సేపు చారుద త్తుండు 

ఊరక మిణకరించుచు ఎట్లుండును * కావున ఈ సమౌధి కల్పన (శేయమే, 

మెకేయు(డు వానిం గాచుకొని యుండును, ఈ మెలంకవ * చారుద త్తమున” 

లేదు, ఇది కూ దవని కల్పన, 

రథ్ సాంప్రతం గచ్చ _ కావున ఇపుడు పొమ్ము, మాతలస బలి కొనిపోయి 

పెట్టుము, భో న గమిస్యామి _ కశ యి నేను పోవను, 

ధిక్ కషం =బసీ! కటా! 
లు బబ 
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న్లో, దారిద్యా) త్పురుషన్న బాన్టవజనో 

| వాశక్వే న నంతిష్ట లే 

సుస్నిగ్ధా విముఖభవ ని ని సుహృదః 

స్ఫారీభవన్వా్యావదః 

సత్ర లేం (మోన మువైతి నీలక తిన? 

శాన్తిః పరిూయ శే 

పావం కర్న శయ త్స? రపి కృతం గ్ 

త్త త్తన్య నంభావ్య తే. or or 52 

వో, కిక, దారిద్యాల్ = "పేదటీకమువలన, బానవజనః = బందుగులు, 

వాక్యే న సంతీష్ట తే = మాటన, నిలువరు, ఇెప్పినమాటి వినరు, రు 
సున్నీ గాః. సుహృదః = గాటంపు స్నే వాముగలమి తులు, విముఖీభవ ్లి = పెడ 

ముగ మిడుదురు ; ఆపదః = ఆపదలు, స్ఫారీభవ న్లి ని= మెండుకిొనును, చ = 

బలము _ పనులకు పూనిక, తెలివి, వీర్యా రశయమునం గ లుగునది (హాసం ఉసెతి = 

తగ్గిపోవును, 'సువృద్చాంధవుల యనాదర మే సత్త్వ్మహోసమునకు కారణము, 

ఫలశశినః = సద్వ్భృ త్త రూప 'చందునికి, శా న్నిః = శాంతి, పరిమాయ తే = ఎంత యు 

మానిపోవును,ఆంతీయ కాదు, ప్టరెః ఆపి కృతం యతీ' పాపం కము౯ా = ఇతరుల చే 

కావింపయబడిన పాపశార్యము సెతము ఏది కలదో, తల్ = అది, తస్య = అతనిదిగా, 

సంభావ్య తే = తీలంపంబడును _ ఆతని పె 'మోప6ంబడును, 

పీదటికము ఎన్ని విధాల సెబ్బర తెచ్చును! బందుగులు కొడుకు భార్యం ' 

బోనివారును మౌట వినరు; ఎంతో 'ఇెలిమిగల మిత్రులు సైతము పెడ మొగ 

మిడుదురు. ఆపదలే ఒకటి వెంట నొకటి పెకొనును, బలము ఉత్సాహము తటిగి 

పోవును, చంద్రునివలె పొచ్చెము లేని 'నడువడి చెడ్డపని చేయకన్నను మోసీ 

పోవును, ఆంతియ కాదు, ఇతరులు కావించిన పాపకర్శయు, దొంగతనము 

హత్య మొదలైనది, తనకు ఆంటకట్టంబడును, .. 

అప స్తుత్మపళంస _ అలంకారము, 

ఈ దారి(భ్య కార్యము అ బాబి ఫొ చారుద త్తు దారిద్ర్య కార్యమును (ఏ స్తుత 

మును ఆ|కయించీనది, ! 

పాపం కర్మ ఇత్యాది 9, 10 అంశాల కథను సూచించును, 



[వథ మో౭ జ్య క 

అపి చ, 

న, నజ్జం నైన హీ కళ్ళి దన్య కురుతే 
నంభావ తే నాదరా 

త్సంపాప్తో గృహా ముత్పవేషు ధనినాం 

సావజ్ఞ మాలోక్య తే 

దూరా చేవ మహాజనన్య విహార 

ఇ త్యల్పచ్చదో లజ్ఞయా. 

మన్యే నిర్ధన తా (వకామ మవరం 
ధి 

పమష్టుం మహాపాతక మ్, {1 ౭ 

వో, 22, అస్య సద్దం = ఇకేని సం గాత మును న ఏవ హీ కరుణే = 

చేయనే చేయడు గచా, (కళ్చిల్ = ఎవడును) ఆదరాల్ = మన్ననవలన _ 

నున్ననతో, న సంఛాష తే = మాటలాడ(డు,. ఉత్స వేషు = పండుగులయందు, 

ధనినాం గృవాం సంపా పః = ధనాధఢ్యుల యిండ్గవ పోయిన (వాండు, సావజ్ఞ్యం 

ఆలోక్య తే = తిరస్కా-రముతో కూడుకొన్న ట్లుగా; చూడ(బడును, అల్పచృదః = 

మౌొనీన చాలని బట్టలు కట్టుకొన్న వాడె (దానే, మహాజన స్య = వెలపొడుగు 

ఉడుఫులు దాల్చిన సంపన్నులకు; లజ్జ్ఞయా = నీగ్గుచే, దూరాత్ ఏవ = దూరాన నే? 

దగ్గజురాక,' వివారతి = తిరుగాడును, (కావున), నిధకనతా = ధసహీనతే (పేద 

టేకము, (పకామం = ఎంతయు, ఆవరం = జఘన్య మైన, పొ. అపరం = చేటు 

"వెజయగుు వష్టం = ఆవ మహాపాతకమ్ _ మహాపాతకములు (పసీదము 7౫, పంచ జ 

ఐదు కఅవుగడా _ 1 స్వణజా స్తేయము ( = బంగారు దొంగిలించుట్క్ర, 2 చురా 

పానము (=కల్లు (తాగుట్స్కు 8 (బ్రహ్మావాత్య (= ాహ్మణుం జంపుట), 

4 గురుపత్నీగమనము (= గురునిభార్యం గూడుట్స, 5 ఇవి చేయువారితోడి 

సహవాసము _ అని, అట్టి పాత కి సర్వథా సహవాసానర్లు (డు, 

ఎవరును అట్టివానితో కూడరు, ఎవరును అట్రివానిని ఎక్కాడికిని రానీరు, 

మిక్కిల అలక్ష్యము అవమానము సేయుదురు. 

__మ్యే _ ఉల్చేంషూ వాచకము  ఆలంశారము ఉల్చ్రేతు, 

మహాపాతకమ్! అని స్వరూపో క్పేతు. 
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అవీ చ, 

న్లో, దారిద్య/, శోచామి భవన్వ్న మేవ 

మన్నచ్చరీ రే సుహ దిత్యుపి.ళ్వా 

వివన్న చేహే మయి మన్దభాగ్యో 

మ మేతి చినా క్వ గమివ్యసి త్వమ్. 3౮ 

విదూ.___( నవై లత్యమ్ ) భోవయన్య యది మయా ౫ నృవ్యం, 

త చే పాపి వుమ నహాయినీ రదనికా భవతు, (భో వఅస్స, జఇ 

మవ గన్నవ్వమ్, తా వసా వి మే సవోఇణే రదణిఆ భోదు ], 

మహాపాతక ములు ఐదు, మను(ప్రో కృములు__ ఇది ఆజువది వానిని మించినది, 

(బ్రవ్మావా త్యా సురాపానం సేయం గుర్వజ్ద నాగ మః 

మవో ని పాతశా న్యాహుః సం'సర్ల శ్చాపి తెః సహ, 

న్లో, కరా దార్మిద్య = ఓరి పేదటికముగా, భవన్నం = నిన్ను - నిన్ను 
గూర్చి నీకోసమే _ ఏవం శోచామి = ఇట్లు దుఖపడెదను, ఎట్లనలగా _ అస్మత్. 

శరీరే = నాదేవామున, సువ్ఫాత్' ఇతి = మిత్రము అని, ఊపే షత్వా = శాపురముండి, 

నమన ఫా గ్యే నుయి = అదృషప్టహీనుండ నైన "నేను, విపన్న దేహే = ఆపదం బొందిన _ 
(పొణము పోయిన _ చేవాముక అవాయడను కాలా త్వం = నీవ్టు మమ ఇతి 

చిన్తాం = ఇది వాది యను తీఠంపును, క్వ గమిష్యసీ = ఎక్కడ ఫొందుదువురా కే 

జే దారిద్య గా, నీవు నాయందు ఇంత మహ్క_వతో ఇంత (పియవాసము 

ఏర్పటు చుకొంటి జే, రేపు “నేను చచ్చిన్నట్టైన మణి యెవనియందు వేరెదవు రా, 

మజి నావంటి దరిదుండు ఎందును లేడు. అనుట, వ్యాజ స్తుతి _ ఆలంకారము, 

వాసయోగ్యమను స్తుతి నిందగా ముగియునదే, ఊఉ క్సిర్వ్యాజ స్తుతి ర్నిందా సుతి 

భ్యాం స్తుతి నిందయోః. 

సవై లక్షునొ - వై లమ్యము గుట్టు తాక నాడినపుడు కలుగు సీగ్లు _ తాను 

పోను అన్నందుకు _ నున్నీ గా విముఖీభవన్ని సువ్భాదః _ ఇ బ్లెల్ల చారుదత్తుండు 

_ వాపోయినందులక్ _ తనకు _ అతనిచే నిత్వమసహోపక్ళతునకు సి కలిగినది, 

యది మయా గ న్లవ్యమ్ = "నేను పోవన వలయు నేని తత్ = ఆప్పటికి, 

ఏపా రదనికా ఆపి మే సహాయినీ = ఈరదనిక కూడ నాక తోడుగా, అగును గాక, 



వథ మోఒజ్క-ః గ 

వూర్రు___రదని శే, మై కేయ మనుగచ్చ. 

చేటీ_య దార్య అజ్ఞావయతి, [జం అజ్జో ఆణ వేది ] 

విదూ._భవతి రదనిశే, గృహాణ బలిం (వదీవం చ, అహ 

మపావృతం వత, ద్యారకం కరోమి, [(భోది రదణివ, గేజ్హ బలిం 

వదీవం అ, అహాం అపావుదం వక్టదుఆర అం క లేమి ] (తథా 

కరోతి), 

వనన. మ మాభ్యువవ త్వినిమి తృ మి వాపావృతం వతు, 

ద్యారకమ్, త ద్యావ త్ప్రవిశామి, హో ధిక్ హో ధిక్, కథం 
(వదీవమ్ ! [మమ అబ్బువవ ర్రీణిమి త్తం వీఅ అవాన్రవం వక్థ్రదు 

ఆరఅమ్. తా జావ వవిసామి. ] (దృష్ట్వా) హా ద్దీ హ ద్ధి, కధం 
నో శ్ కీ జో టో 
దివ 1] ( వటాన్వేన సిర్వావ్య (వవిష్టా ) 

చారు__.మై లేయ, కి మేతత్ ? 

చమన వాటతసంప్య 

మె తేయం అనుగచ్చ = మె తేయుని వెంట పొమ్ము యత్ ఆర్య ఆజ్ఞాప 
ద్ ల @ Fe 

యతి _ సరే, అయ్య శారు ఊ క్రరువుచేసినశే. భవతి రదనికే = అమ్మా రదనికా, 
గృహాణ = పట్టుకో, బలిం (ప్రదీపం చ= ఉపహోరమునుు దీపమును, అవా౦.., 

కరోమి = “నీను దిడ్డి వాకలి తెజచెదను,. తథా కరోతి _ అట్లు చేయును _ దానిని 

“తెజిచును అనుట, 

మమ అభ్యుపప త్తి నిమి త్రం ఇవానన్ను కాపాడుట కోసమో యనునట్లు గా, 

పతృద్వారం అపావృతం = దిడ్డివాకిలి తెజివ(బడినది, తత్ యావత్ (పవీశామి = 

కావున ఇచె (ప వేశించెదను, దృహ్ర్వై = చూచి _ చొరంబో.(గా నే అగపడినది 

దీపము, _ తపప ఆవెలుతురు పడి తాను ఆగపడకాడని వారికి ఆగపడునట్లు, తనకు 

రక్షక మెన చీకటిని భేదించునని, భయపడి _ వోధిక్ _ అయ్యా యిసీ అనుకొనుట, 

పటాచేన = కొంగుతో _ విసరి యనుట _ నివాకాహ్య = (దీపము) ఆర్బి, ఆది మె శే 

యాదులకను ఆగపడలేదు _ వారు దీపము తలుపు తెజచిన గాలికి ఆలీపోయిన 
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విదూ.___అపావృత వ వత ద్యా రేణ పిణ్లీభూ లేన వా తేన నిరా 
వీత; (వదీవః, భవతి రదనిశే, నిష్కామ త్యం వతు ద్వార శేణ, 

అహా మవ్యభ్య నర చతుః క గొలాత (వదీవం (వజ్యా ల్యాగ చ్చ్బామి, 

అ వావుదవక్ట్రదుఆర ఏణ విర్లభూ దేణ వాచేణ శిప్వావిదో వ వవీవో, 

భోది రదణివ, ణిక్ర్ర్మ తుమం వ వక్ట్రదులర ఏణ, అహం పి అబ్బ న్నర 

చదుస్పాలాదో వదీవం వజ్జ్ఞాలిఅ ఆఆచ్చామి, ] (ఇతి నిష్కా/ నః. 

శకారః__._ భావ భావ, అ న్యేషయామి వన నృసేని కామ్, 

(భావే భావే, అశ్లే శామి వశ న్న శేణిఅమ్, 7 

విట బః_ అన్యివ్య తామ్ అన్వివ్య తామ్. . 

శకారః__(త థా కృత్వా) భానవ భావ, గృహీ తా 

హలా. [ భావే భావే గహిదా గహిదా, ] 

విటః_ మూర, న న్యహమ్, 

శ-కారః.___ఇ్రిత స్తావ ద్భూత్యా వశాన్తే భావ' స్పిష్థతు, 

[ఇదో దావ భవిఅ వలనే భావే చిట్టదు. ] (పున రన్విష్య చేటం 

గృహీత్వా ) భావ, భావు గృహీతా గృహీతా., [ భావే భావే, 

గహీడా గపిాదా, ] 

దనుకొ న్నారు, పిండీభూ తేన వాయునా = మొ త్రేము ఐన గాలిచే, గాలి తటాఖున 

సరు గా కొటినదాని చే, నిష్కైూంమ త్వం = నీవు వెలువడు బయటికి పొమ్ము, 

అభ్య నర చతు;ళాలం = లోపలి నాలుగుగ దుల ముంగిలిలోకి, (పదీపం (సజ్య్వాల్య = 

దీపమును వెలిగించుకొని, 

అన్విష్యు తాం = వెదక (బడునుగాక _ వెదక _ అనుట. తథా కృత్వా = 

అట్లు చేని _ చీకటీలో వెదకుట నభినయించి, గృహీతా _ పట్టువడినది! నను 

ఆవాం = ఓరీ చేను రా, నన్ను పట్టుకొన్నావు, ఇతే 8 తావత్. భూశ్వా = ఇక గ్రా 

డికి వచ్చి _ వ్శా నే భావః తిస్టతు = ఈ ఏశాంతమున భావ ఉండునుగాక _ 

ఆనుచు గుర్తుగా వటుని ఒకశట్టు “ఊంచినాండు _ మరల పొరపాటు పడకండుటకు, 

మరల వెదకుట అఫినయించి చేటుం బట్టుకొని _* దొరకినది? ఆని అఅచి నాయడు, . 
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చేటః.భట్టారక, చేటో ఒహమ్.  భట్టశే చేడే హే. ] 

శకారః._ఇతో భావః, ఇత క్చేటః, భావ శ్చేటః, చేటో 

భావః, యువాం తావ టేకాన్సే తిస్టతమ్. [పున రన్విష్య రదని 
కాం శకిశేషు గృహీత్వా ] భావ, భావ, సాంపతం గృహీతా, 

గృహీతా వనన్ననేనికా, [భావే భావే, శంవదం గహిదా వశ న 

శేణిఆ ). 

న్లో, అన కానే వలాయమానా మాల్యగ న్దేన సూచితా 

కేశ బృచ్చే పరామృ ఫూ చాణ శ్యే "నేవ (చావడి, 5గా 

[ అనఆ లే వలాఅ సీ మల్లగ న్లేణ ధూ దా 

శేశవిస్తే వలామిట్టా వాణక. ణేవ్య దోవదీ, ] 

భట్టారక = దొరా, నేటః అహామ్ = వేను చేటుందను, త్వం తావత్ = 

నీవును ఏకాన్నే తిష్ట = ఇక్కడ ఏళాంతమున ఉండు. అట్లు ఉంచి బాగుగా 

గుటుగు ఉంచుకొనుచున్నాండు, ఇతో భావః = ఇక్కడ భావు ఇతః చేటః = 

ఇక్కడ చేటుండు _ అని రెండు మారులు చెప్పుకొనుచున్నా(డు మరల పారపాటు 

పడవండుటవ, ఫున రన్విష్య = మరల వెదకి రదనికాం నే శే గృహీత్వా = 

రదనికను వెండుకలం _కొప్పునం _ బట్టుకొని, ఈరూటణి యౌ తోం౭చినందున, 

తస్పక వసంత సేనయ్ పట్టువడినది అనుకొని, 

శో 3౯, అన్థశాశే = చీకటిలో, పలాయమౌొనా = పరువెత్తుచున్నదే, 

మాల్యగ నైన నూచితా = వూలదండ వాసనే నూచింపయబడినచె, బాణెక్వేన 

(బౌపదీ ఇవ = చాణక్యుని చేత (చౌపదివ లె, శేళబ్బ స్తే = వెండుకల మొ కృమున - 

కొప్పులో _ పరామృసష్తా= తడవని పటుకొ నంబడినది, 
వ! శి 

దుఃళశాసనేన ఆనుటప ఇవాణ క్యేన ఆనుట శశారుని ఇతిహాస విరుద్ధంపుం 

బలుకు, 

MR — 10 
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విట! 

వ పాసి వయసో దర్చా త్కులపుత్త్రానుసారిణే 
“కే శేషు కుసుమా ధ్యేషు సేవిత వ్యేషు కర్షి తా, ళోం 

a కొర క. 

శ్లో వ పాసి వాసు శిరసి గృహీతా 
"శ"శేషు వా చేషు శిరోరు హేషు 

ఆ|కోళ వికోళ లపాధి చణ్ణం శంభుం 

రివం శంకర మిోశ్యరం వా, రోగ 

శో రం. వయసః = యావనముయొక. ,  దపాజాత్ జ (తుళ్ళుకలన, 

తలపు తొనుసారిణీ = కులీనుంైన యువకుని (ఆనుసారిణీ =) అభిసరించుచున్న 

దానవు, కసుమా"్ల్యేషు = పూలుదాల్పియున్న (కావుననే, సేవిత వ్యీషు ఆ 

కొలువం బడవలసీనవైన _ ఎంకయో _ ఇంకను _ పూలతో _ పూజింప దగినవెన, 

శ్లశ్చమ్షు = వెండుక లయందు _కొప్పూన, ఏషా = ఇదిగో కపికాతా అసీ= లాగ 

బజినదాన వె తివి. 
బో 

ఈ తగని దుండగమునవ పాల్పటుపయుడితివి. శళారుడు దాని చారు 

దత్వాభిసరణముం జెప్పినప్పటినుండి విటుడు దానియెడ చిత్తవృతిని మార్చుకొని 
a అలీ అజ 

అనుకూలు. జె చారుడత్తునిసాని యని గ"రవబుద్ధి వహించి నాడు _ సాయపడనుం 

సోరివాండు, 

ఆండుడానినీ పరాయి మగవాండు లానే తప్పు, అందు విశేషముగా 

కోపూున _ జూుటున _ పటీ లాగుట ఎంత యుకుంతే వ్యము గాని, దండ్య మెన తప్పు” . 
ల లు రా 

క ల్సి అడ 
మణి అది యిట శశారుని చని బలాత్క_రించి మరులుగొల్బు చేష్ట. ఆ తప్పిద 

మును అవి వేకమును అవ బేపమును వర్ణి ంప6 దరముగాదు, 

వో, ర౧. వాను = బాలా ఏసా = ఇదిగో శిరసీ కేశేషు చాలేషు 

శిరోరుహేషు = తలమింది కొప్పున _ ఇవి శళారుని ఫునరు క్రణు; గృహీతా ఆని = 

పటుకొనంబడితివి, అతిచణ్ణం = ఎంతబిగ్గర గా నెనను, శంభుం శివం శబ్యారం 

ఈశ్వరం చా = శంభుని ఏెపేరు పెటి మొనను, ఆక్రోశ వికోళ వాలప = అబివుము, 
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[ఏ శారి వాకూ శిలళి గహీదా 

శీశేశు వాలేశు శిలోలుహేశు 

అకో్క్క-శ విక్కో-శ ల బాహిచణ్ణం శంభుం 

శివం శంకల మోశలం వా, ] 

రదనికా__(న భయమ్) కి మార్యమిళె ర్య్యవసితమ్ ! 

| కిం అజ్జమి స్పేహిం వవసిదమ్. 

విటి... కా శేలీమాత:ః, అన్యవ నైవ న్యరనంయోగ 8. 

ధ-కారః.__..భావ భావ, యథా దధిసర వరిలు స్రాయా మారా 

రికాయాః స్వర వరివృ తె ర్భవతి, తథా దాస్యాఃపు శ్రా స్వరనరి 

వృతః కృతా, [( భావే, భావే, జధా దహిశర వలిలుద్దా ఏ మజ్జాలీఏ 

శలవలివ త్తే హోది, తధా డాళీవ ధీవ శలావరివత్తో కడే], 

విటః._కథం న్యరవరివర్శః కృతః! అహో చిత్రమ్, అథచా 

శంభుం ఇత్యాదియు ఆ కోశ _ ఇ త్యాదియు శ్ల కారుని పునరు కులం, ఇకను 

ఏ పౌరవ శాలియు నిన్ను విడిపీంప౭జాల(డతు, 

సభయమ్ = భయముతో, కిం ఆక్యమి శః వ్యకసితం = పూజ్యుల చేశ _ 

మీ చేత _ ఏమి వూనంబడినదిశి నన్ను మిరు ఏమి చేయం గోరుచున్నారు, పూజ్యు 

అారా, అయ్యలారా, అన్య ఏవ ఏష. స్వర సంయోగ: _ ఈగొంతు, పలుక 

సవ్వడి వేలుగా ఉన్నది _ వసంత సేనది శాదు, దధి సర పరిలుద్దాయాః = “పెరుంగుు, 

మోంగడో పె ఆసగొన్న, మౌజాళారిశాయాః = ఆడుపిల్లికి, యథా స్వరపరివత్ ౯౩ = 

ఎట్లు (గొంతు పలువమార్పు, భవతి = కలుగునో, తథా = అస్త దాస్యాః 

ఫుత్యా = (ఈ లఅంజెహాతు చేత, స్వరపరివత౯: = గొంతుమొర్చు, కృతః = 

పవేయంబడినది, 

కథం = ఏమి, స్వరపరివతే ౯; కృతః = గొంతుమార్చు చేయ౧బడినదా! 

ఆహో చిత్రమ్ = ఆశ్చర్య మాళ్చర్యము, అథవా = కాదు ఆట్టుశాదు ఒకిం ఆత 

చితీం = షందు ఆశ్చర్య ము మున్నది * 
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న్లో, ఇయం రజ్ఞ వచే శేన కలానాం చోవకిక£యా 

వజ్బానావణ్ణిత కేన స్వర_నె పుణ్య మ్యాశితా, ర 

[ప్రవిశ్య] 

విదూషక:__హీ హీ, ఆశ్చర్యం భోః, (వదొషమస్షమారు 

"లేన వశుబన్ఫి వనీత స్యేవ ఛాగలన్య హృదయమ్, పురపురాయ తే 

(వదీవః. * (ఉవనృత్య రదనికాం దృష్ట్యా) భో రదనిశే. (హీ హీ 
భోః, వదోన మన్షవమూరుదేణ వసుబస్థ్రోవణేదస్స విఅ భాగలన్స హీఅ 

అమ్, పురపురాఅది వదీవో, భో రదణివ, ] 

ఫ కారః___భావ భావ, మనుపో్యో మనుమ్య!, [భావే భావే, 

మణు కే మణుగే ] 

శో ౪౨, ఇయం = ఈెపె, రబ్బప వే శేన = నాట్య స్థానముం జొచ్చుట 

చేతను, కళానాం = కళలయొక్కు, ఉపశిక్నయా చ = నేర్చుకొనుట చేతను, 

వష నాపణ్లిక తేన = మోసము చేయుటయందలి పాండిక్యముచేతను, నేర్పు 

చేతను _ స్వర్ననెపుణ్యం = పలుక (గొంతు అంతలో మార్చ చేర్చును నేర్పును, 

ఆశి తా = వూనినద్యి పట్టినది. 

వేళ్ళకు సులభములగు విద్యలు - రంగ ప వేశము _. అయా వేషములు వేసి 

నటించుట _ క ళాళితణము _ కోయిలకూ(6త మొదలె నవాని యనుక రణము “సెకే ము 

"నేర్చుకొనుట, వంచ నా పాండిత్యము _ మోసమును విద్య గా "నేర్చి అందు 

4 స ఫు పటినది, పాండిత్యము పొందుట, ఈ యన్నియుం గలది స్వర నె పుణ్యము పట్టినది 

పీ పీ భోః _ అయ్యో, రదనికా, (ప్రదీపః = దీపము పురప్ప రాయే _ 

పుర ప్రరలాడుచున్న దే _ అదరుచున్న దే _ | ప్రదోషమున్దమారు తేన = మునిమాప్పు పిల్ల 

గాలికి; పశుబన,... = యజ పకువు కటు కంబమునకు ఈడ్వంబడుచున్న “వేల 
థి డా ల 

యొక్క. గుండేవ లె, 

నునుప్యః _ ఎవండో మానిసి! 
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విదూ.__యు క్షం శదమ్, నద్భశం నదమ్క్ య చార్య చారు 

దతస దరిదత మూ సాంవతం వరపుుషూ హాం (వవిశ ని, 

జుత్తం శేదం, నరినం చేదం, జం అజ్ఞ చారుద త్తస్స దలిద్దడావ 

వదం వరపురిసా గేహాం వవిశ ని ]. ఇ గా 

రద___ఆర్య మై లేయ, (వేతున్వ మే వరిభవమ్. (అజ్ఞ 

మిత్తేఅ, వేక్ట మే వరిహవమ్ ] 

విదూ.....కిం తవ వరిభవః? అథ వాస్మాకమ్. [కిం తవ 
వరిహానో, ఆదు అమ్షాణమ్ ]. 

రద-___నను యుష్మాక మేవ. [ణం తుమ్షాణం చేవ] 

వీదూ.___కి మేష బలాత్మా.. రః, [కిం ఏసో బలాక్కారో.). 

రద__అథకిమ్, [ అధఇం ], 

విదూ-..__నత్యమ్, బలాత్కా-రః, [ నచ్చమ్, బలాక్కారో ] 

రద__నత్యెమ్, ( నచ్చమ్ ] 

యు కోం యం సద్భళం _ను ఇదమ్ = ఇది పొడియా ఇడి తగినదాకీ యత్ _ 

ఏదనా, ఆర్య చారుద తస్య  దర్శిదతేయా = చారుద తృీయ్య పీదటీకముచేత, 
అట pra] 

సాం(పతం = ఇప్పుడు పరపురుసాః = పరాయి వారు, శేవాం (పవిళ న్ని = ఇంట 

(ప వేశించుచున్నా రే, ఆర్య మై_లేయ = మె కేయయ్యా, (పేమ = చూడు _ 

మే పరిభవం = నా(నజరిగిను అవమాననును, 

కిం తెవ_ సీశాా అథవా = శాదు, అస్మాకమ్ = మాెక్కే నను యుస్మాక మ్ = 

మీకే కదా కిం ఏష బలాత్కారః = ఏమి ఇది బలాత్కారమొ 9 బలవంతముగా 

లాగుటయా * ఆథ కిం = అవును, సత్యమ్ = నిజమా * దణ్ణశాష్టుం = ేతికల్రను, 
Ga ‘ 
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విదూ___( (నస్ ధం దజ్ఞకాష్ట్ర ముద్యమ్య ) మా తావత్ 

భోః, న్య శే గే బా కుక్కర్ ౭_ఫి తావ చ్చణ్ణ్ఞో భవతి, కీం పున 

రహాం (బ్రాహ్మణః ః ? త చేతే నాసె స్నాద్భృశ జన భాగ భేయకుటి లేన 

దణ్ణకాష్టేన దుష్ట స్యేవ కుష్క- వేణుకన్య మస్తకం తే (వహాశైః 
కుట్టయిప్యూమి, (మా దావ, భో న్పశే గేహే కుక్కు_రోవి దావ 

చణ్లో భోది. కిం ఉణ అహాం బమ్ముణో, తా వదిణా అహ్మరినజణ 

భాఅ చేఅకుడి లేణ దణ్ణక క్త్రేణ దుట్టన్స విఅ సుశ్టాణ వేణుఅస్స మత్జ అం 

చే వహారేహిం కుట్టయిన్సమ్ ] 

విటః__మహ్మా బాహ్మణ, నమరయ మరయ, 
వె మ 

విదూ.._(విటం దృ స్టా) నా (త వసో అవ రాధ్యతి, 

మా తావత్ = హడదు, కూడదు, స్వకే గేహే = తన యింట, పక్కరః 

అపి తావత్ = కుక్క సయితమును, చజ్డః = (కోపముతో) భయంకరము ఛవతి = 

అగును, కిం ఫునః =మటథటి ఏమి ఇాప్పవలయునా! అవహాం (బ్రాహ్మణః = “నీను 

(టావ్మాణుడను _ ఎంత చేయలేను అనుట, 

స్యశే గహ కక్కు._రః...కిం ప్రన రవాం (బావ్మాణః, ఇందు అలంకారము 

య అంటీ 

కిముత _ మలి వప్పవలయునా * అనుచోట. శావ్యార్థాపత్తి కము ల్యే 

నార్భ సంసిద్దిః శావ్యార్థాప్తి తి రివ్యు లే” 

తక = శావున, ఏలేన దణ్ణశావ్యేన = ఈ (చేతి కల్లతో, అస్మాద్భళ 

జన భాగదేయ కటి లేన = మాబో(టి జనుల యదృష్టమువ లె వంకరయెనదాని చేత _ 

కాష్టవి శేషణము _ విదూషకునికి చేతికజ్రయు వంకరయెనచే, శుప్కు_ వేళలో! ఇవ = 

ఎం డీనవెదురుం బోలిన, దుష్ట స్య తేమ 0 స్తకం = దుర్దముండ వై న నీతీలన్కు (పహారెః 

వట్టయిష్యామి = "జబ్బలతో, కొమైదను. 
b 

మహా (బావ్మాణ = ఓ దొడ్డ (బ్రాహ్మణుడా, మషజాయ = మన్ని ంప్రుమ్కు న 

ఆత ఏసః ఆపరాధ్యతి = ఇందు ఇత (డు కాదు తప్పుచేసినవాండు, ఏసు ఖలు ఆత 
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( ర అలో శి (శ కారం దృష్ట్వా) ఏష ఖ ల్వ_తావ రాధ్యతి, అ లేచే రాజ్ఞ ఃశ్యాలక 

నంసానక్ దురన దుర్శ్గనుష్వు, యుక్తం నేదమ్, య ద్యపి నామ 
ఫి జు (0 ట్టి అలాల ఫీ 

త తభవా నార్యచారుదత్తొ దరి దస్సంవృ త్మేః, తత్క్తిం త్య గుణా 

ర్నాలంకృ తోజ్జయిసీ, యేన తన్య గృహం (వవిళ్య వరిజిన 

స్యేదృశ ఉవమర్షః [క్రియ తే, 

[ణ వత్త వసో అవరజ్ఞ్రది, వసో క్షు వత్చ అవరజ్ఞది, అశే శే 
థి 0p ఖ థి యై 

రాఅసాలఅ నంట్టాణఅ దుజ్జణ దుమ్మణున్న, జుత్మం కోదమ్. జ 

వి ణామ త త్తభవం అజ్జదారువత్తో దలిద్దో సంవుత్తో. ఈ కిం తన్స 
గుణేహిం ణ అలంకిచా ఉజ్జయిణే, చేరా తస్సగహాం వపిసిఅ ఈరిసో 

ఉవమద్దో కరీఅది, ] 

శ్లో, మా దుర్షత ఇతి వరిభవో, నాసి కృతా నృన్య దుర్లతో నామ, 

. వార్మిలేణ విహీన ఆథ్యో ౭_.పీ చ దుర్చతో భవతి, ర 

అప రాధ్యతి = వీడు కాదా. ఈ శశారుండు _ ఇట నాయెడ అపరాధము 

శఛావించినాండు యది అపి నామ... సంవృతః య చారుద తృయ్య దరిదు డైన 

"నమాతము, తత్ = దాన కిం తస్య గులా! న అఅజ్క్భ తా ఈజ్ఞయినీ = ఆయన 

గుణముల చే ఉజ్జయిని ఆలంకరింప(బడక యున్న దా * ఆయన మంచి స్ట భవము 

జాళ్ళత్వము మొదలె నవి, ఉజ్జయిని కే అలంకార మెనర్సి ్రనీద్ధిం గోలుపోయిన చా 

డనుట, యేన = ఏలన _ ఏల యడుగుచున్నాననలా, తస్య గ్భవాం (ప్రవిశ్య... 

అకిని యిల్లు చొచ్చి, అతని పరిజనమునకు ఇట్టి, ఉ పమదణాః = నల౦గుడా *ి 

అశేరే = ఓరోరి సంస్థానక = ఆది వాని పేరు, రాజశ్యాలక _ రాజుమఅందీ, 

దుజకాన = దుష్టుడా, దుమజానుష్యు = కీీనజాతివాండా, నీ చెంత రాజు మలజుంది 

యైనను, ఇట్టి చెడ్డపని వేయుదువా * 

వో, ఈఏ, దుగజాత ఇతి = దర్శిదుడు అని, మొ పరిభవః = కూడదు, 

ఆవమౌనించుట. కృతా న్నస్య = విధికి చైవమునవ, దుగజాతో నామ నాన్ని = 

బీదవాండనుట లేదు _ పాటింపంబడదు, బారి! తేణ కీంన5ః = మంచి నడువడి _ 

శీలము _ లేనివాడు, ఆఢ్యః అపి _ భాగ్య _ ధన _ వంతు డెనన్కు దుగజాతేః 

భవతి = బీదవాండు అగును, 



80 మ్భృ చ్చ కటికమ్ 

[మా దుగ్గదో త్రి వరిహావో ణక్జి కఠఅన్నన్స దుగ్గదో ణామ 
౧ — యు అ ౧ 

చారిత్రేణ విహీణో అడ్డ్లో విఅ దుగ్గదో హోలి, ] 

విటః:.___( న్వవై లత్యమ్ ) మహా వాహ్మణ, మరయ మరయ ; 

అన్యజనశ జృయా ఖు ల్విద మనుష్టితమ్. న దర్చాత్ , పశ్య 

శో నకా మాన్విష్య తే ఒస్నాభిః 

విదూ-..__కి మియమ్? [కిం ఇయమ్ 1] 

విటః...శా నృం పొవమ్ ! 

భన మనంగా నిజముగా ఏమి* శీలము, అది కలవాడు నిజముశా భాగ్య 

శాలి, అది లేనివాడు ధనమున్నను “పీదయే, నిర్భాఖ్యండే ; పేదటికము 

యముని దండన పొందునది కాదు, నుతిీ చారిత్రహీనత ఏమనుకొన్నావో ఆది వాని 
కడ “పేదటికము, 

నాన్సీ కృతా నస్య - అను 'మొదలెన సమర్థ నము కలిమి, శావ్యలిం గా 

అలంకారము, 

ఆఢ్య్మో 2_పీ దుర్చతో భవతి _ అను విరోధము చారి తేణ విహీనః అని 

ఆథాసమెనందున వికగోధాభాసము, 

“ ఆభాసల్వే విరోధ స్య విరోధాభాస ఇప్యు లే, వె 

సె అక్ష్యుమ్ = గుట్టు తాక నాదంబడుటచే కలిగిన సిగ్గుతో ఆన్యజన 
శజ్కు_మా = మణ్ొక తె అని యనుకొని కదా ఇదం ఆనుష్టితమ్ = దది. ఈపని _ 

పోయం(బడినది న దపాలాత్ = పొగరువలన శారు _ విటుడు చారుదత్తుని చేను 

తొలుత విన్నప్పటినుండి వసంత నే నాఖిసరణము మౌనుకిెని పక్చ్వాత్స పుండు నగు 

చున్నా 6డు _ ళళారు( డొకండే పోకిరిగా నుండుట. 

శ్లో, రర, సళామా = శామముతో _ కోరికతో _ మరులుతో కూడు. 
కొన్నట్టి, (ఒకర్తు,) అస్మాఖిః = మౌచే, అన్విష్య తే = వెదక౦బడుచున్నది _ 
[ ఇంతలో తొందరపడి యడుగుచున్నాండు కిం ఇయం. ఏమి ఈపెయా ?ి_అని, 
శాన్తం పాపమ్ = కాదు శాదు _ అనుటక _ శానం పాపమ్ _ అనుట _ ఆప సపె 

జఅణాన్లే ర 
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కాచి త్సా్యధీనయావనా | 

సా నష్టా, ఫ్ జ్క యా తస్యాః (పౌర షే ఒయం శీలవజ్చునా, రర 

నర్వఖా ఇద మనునయ సరసం గృహ్య తామ్, (ఇకి ఖడ 

ముత్స్ఫృజ్య కృ'తాజ్ఞలిః పాదయోః వతతి), 

విదూ....నత్సురువు, ఆలి ఫోతిహ్ద, అజానతా మదయూ త్వ 

ముపాలబ్బః, సాంపతం పున కాన న్ననునయామి, | నవ్వురిన, 

ఉస్టహి ఉ స్టహి, అఆణన్వేణ మవ తుమం ఉవాలద్దే. సంవవం ఉణ 

జాణనో అణుణేమి, ] 

అట్టి యపవాదముం బలికిన పాపము శమించును గాక, ] కాచిత్ _ ఒకానొక తే, 

స్వాధీకయావనా = తన జవ్వనమును తేన పరముగ నే అమ్ముకొనందగినట్లు ఉంచు 

కొన్న ట్లిది_ భర్శకను అ తృమొమలకను పరాధీనము కానట్టిది _ పరకీయకానట్లిది _ 

సామౌన్య, బోగముది _ అనుట. సా = ఆపె. నషా = అగపడకపోయినది, తస్యాః 

శబజ్కయా = ఆపెయొక్క_ _ ఆసెయను సంచేవాము చేత, ఇయం = ఈ, శీల 

వఖ్బూునా = నడవడి లోపము, పరస్త్రీని తాంయట యనునది, పొప్తా= పొంద. 

బడినది _ దాన ఈ నిందక పాల్చడితిని, 

ఒక బోగముది ఇటు వచ్చినది, దాని వెంట వచ్చితిని, ఆంతియ, చీను 

పర స్పీ,ని బలాత్క_రించు చెడునడువడి నడుచుకొనువాండ6 గాను, దానికి చీను 
wy 

మటెంత్క, ఎట్లు శమాపణ ఒన రును * 

సవకాథా = ఎల్ల తెజుంగు లెను అనునయసవ౯ స్వం = ఊజబడింపు మొరత్ఫము - 
య ర 

బతిమాలుకొొనుట _ గృవ్యాతాం = (గహీంప( బడునుగాక, నన్ను మన్నించి 

శావుము _ అని _ కృ తాజ్ఞులిః పాదయోః పతతి = చేతులు మోడ్చి పొదములం ' 
జ 

బడును, 

'సత్ఫురుష = కీయి సజ్జనులడా, ఉ త్రిష్ట = లెమ్ము, ఆజానతా మయా ౫ 

ఎటు6గని వాండనెన నావేత, త్వం ఉపాలప = = వీవు దూజింబడితివి, సాం|పఠే ౦ 

పునః = మటి యిప్పుడు, జానకొ = ఎటుంగుచున్న వాండనె _ అనునయామి =: 

MR — 11 
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వీటః.__నను భవా నే వా (కానునేయః, త దుత్తిష్థామి 

నమయత కః, 

విదూ.__భణతు భవాకా, [భణాదు భవమ్ ] 

విటః._.య దీమం వృత్తాన్న మార్యచారుదత్తన్య నాఖ్యా 

వదూ... న క థయిప్యామి, [న క ధయిస్సమ్ ] 

కలు. 

శ్లో, వమ తే పణయో న్నివ శిరసా ఛార్య'తే మయా 
గుణశ నె సై) ర్యయం యేన శ స్రైవనొ 2..పి నిర్ధిఆాః, ర 

(-ీనునిన్ను 'తేర్చెదను, నన్ను మన్నింపుము, బతిమౌలెదను, నను = ఆయ్యా, 
భవాకా ఏవ అత ఆనుచేయః = సీజే ఇందు మన్నింపు “ఆడుగ బడవల సీనవాండవు, 
సమయ ః ఊత్తీ పైమి = (నీవు నాక శ "సమయము _ ఒడంబడిక, వాగానము 

_చేసినన్హైన _ (కక్తిహై మి =) ణేను (నీపాదములు. వదలి) లే చెదను, “భ్రాతు 

mm పవ చప్పదువుగాక _ చెప్పుము అనుట _ యది ఇమం వృత్తాన్నం ఆర్య 

చారుద తృ స్య న ఆఖ్యాస్యనీ = ఈ జరిగినదానిని, "జీను కావించినదానిన్తి చారు 

దత్తీయ్య గారికి చెప్పకందు వేని, న కథయిష్యామి = నేను చెప్పను, 

కో ఈ. వప = (చావ్మాణుజ్యా . ఏషః తే (పణయః= ఇదిగో ఈ నీ 
య 

స్నే వామ్ము మయా = నాచేత, శిరసా ధార్య తే = తలపెం దాల్ప(బడు చున్న ద్వి 

యీన = దేన, శస్తృవన్నః అపి వయం = కత్తి పూనినవాండ నెనను నేను, 

గుణళ సె)! = సద్ గుణము లనుఆయుధములతోో నిజిలాతాః _ ఓడింపయబుడితీని, 

'చారుద తనికి అణంగిపోతిని, సత్పురుషులు లోకమును _ లోవలను _ గుణములతో 

గెలుతురు. స్వాధీనము చేసీకొందురు, 

సీతోడి యీ నస్నేవామును చేను తలం దాల్తును, నేను నీక _ మోకు _ ఎప్పు 
డును ఎందులపను వళ్యుండను, నొక త్రీ ఎందులకో* నీ గుణములకు నీను 

డాగను+డను, 



(వ థ మో2ఒ జ్యా క రీలి 

శకా__( సానూయమ్ ) కింనిమత్తం పున రావ ఏతన న్య 

చుష్టవటుక స్య కృృవ ణాక్షులిం కృత్యా పాదయో ర్నివతితః! (కిం 

శిమితృం ఉణ భావే దదశ్ళ దుట్టవడుఅశ్ళ కివిణఅష్టలిం కదులఅ 

పాయేుకు ణివడిచే? ] 

టఃభీతో ఒఒస్టి 

శ కాక స్మా త్ర ఏం భీతః? [కళ్ళ తుమం ఛీదే? ] 

విటః__-తిన్య చారుద త్తన్య గుణేభ్యః. 

శకా___ కే తన్య గుణా యస్య గృహం (పవి శ్యాశితన్యమపి 

నాస్తి, [శే తక్ళ గుణా జశ్ళ్శ చగేహాం వవిశిఅ అశిదన్వం ప్రి బట్టి | 

టః___వమూా మైవమ్, 

న్లో సో ఒ-స్కుద్విధానాం (దణయెః కృీకృతా.. 
నాలా ఆం పా న... జ ఇ న 

సణళపైంః _ అని భూపణముచేత రూపకము, 

విషయ్య భేత తాద్రూప్య రంజనం విషయస్య యర్ రూపకమ్, శిరో 

ఛారణమునకు ... నిర్గిఈాః ఇత్యాది సమర్గనము కలిమి కావ్యలింగ మును, 

' సానూయమ్ = అనూయతో, కిం నిమిత్తం పునః = మటే యెందులని 

ఛావః = భావ, దుష్ట్రవటుక స్య = చెడ్డ వడుగునకు, (క _ నించాథజాకము, వటుక 

అనుట యు, కృపణం ఆళ్టలిం = దీనపు చేమోడ్చు, కృత్వా = కాపించఛు, 

పాదయోః నిపలితః = పొదములం బడినాండు * 

నీత; అన్ని = భయపడితిని, కస్మాత్ = ఎవనివలన* తస్య చారుద త తస్య ల 

గు తేభ్యః = ఆ చారుడ త్తుని గుణములవలన్క, కే తస్య గుణాః = ఏవి అతని గుణములు! 

యస్య = ఎవనియొక్క. _ (అకేనియొక అనుట, గృహం (పవిశ్య = ఇంటల 

జొచ్చి, అశితవ్యం అపి నానీ = తినందనినది _ (కమికెండు కూ డొనను లీచి, 
అలీ లం 

మా మౌ ఏవం = ఆనపు అట్లనకు, 

వో, రడ సః = ఆయన, ఆస్మద్ విధానాం పంధా = నాంబోంట్ల 

యాచనల చేత, కృశీకృతః = సన్నగిలునట్లు _ బక్క గా - సంపద లేని వాడుగా 
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న తేన కశ్చి ద్విభ్ననె ర్విమానితః, 
య 

నిదాఘకా బే పవ సోదక్రో (హొదో 

నృణాం న తృస్టా మవనీయ శుష్క_ వాళ, రోజ 

శకా__( సామర్షమ్) కః న గర్భ దాస్యాఃపుత్త)ః? (శే శే 
గబ్బచాసీఏ పుత్త | 

నో, గారో వ్ కాన్తః పాణ్ణవః శ్వేత కేతు: 

పుత్ రాభాయా రావణ ఇన్ష)దరత్తః 
ఆహో కు న్యా తేన రామేణ జాతః 

అశ్వ సైమా ధర్మపుత్తొ ) జటాయు; + రడ 

జేయంబడి నాడు, అడీగిన వారి కెల్ల అడిగినట్టు పెట్టి, ఇట్లు పేదవడినాండు, విభ వై$= 
సంపదల చేత, తాను కలవా(డను అని, తేన = అతనిచేత, కశ్చిత్ = ఎవడును, 
న విమౌానితః = అవమౌనింప(బడ లేదు ధనముకలిమి _ ఈవిక లిమి _ గవకాముళేమి ల 

ఇన్ని యు (పత్యేక గుణములు నిదాఘకాలేషు = ఎండశాలములందు సోదకః 
(వాదః ఇవ కా నీరు నిండిన మడున్చ్ర వలె సః = అతండు, నృకొం = జనుల, 
తృష్టాం = ఆశను, దప్పినిఅనియు, అపనీయ = తీర్చి, కుష్కు వాకా = లేనినాండు _ 
దరిదుండు _ ఎండిపోయినవాండు _ ఐనాండు, 

నాబోంట్లవ పెటి తాను లేనివాండెనాండు, కలవాడ నని, ఎవనిని అవ గల ల 

మానించి యెటు (డు, ఎండ కాలప్రు మడుగువలె జనుల ఆసదప్పిని తీర్చి తీర్చి, 
పాపము, ఎండి _ దరిదుండె _ పోయినాడు, 

కః సః గ భ క౯దాస్యాః పుత్రః _ ఎవండు, ఆపుటులంజాకొెడుశా ! వాండా, 
లు నీవు. చెప్పుట ! 

నిదాఘ కాలేను (వాద ఇవ _ ఉపమొలంకారము, 

శో 6౭. ళఘూరః = విశాన్నః = పరాకమశాలికి ప్రనరు కలు, సర్వమును cn 
అట్లీ 

ల 
ఇతివోాసప్రురాణ విరుదములు _ శ కారసులభములు _ భూరుండును విశాంతుండు నిన 
పండ వుండు అధ్థును(డు _ దానికి బదులు శ్వేత కేతు వనుట, రాధకొడుక కరు 

oc) డనుటవ రావణు డనియు, ఇందదతు. డనియు అనుట, ఆహో = లేక సంతి? an 

ఆ రాముని వేత పుట్టిన - ఇత్యాది సర్వము (పల్లదము లు, 



(వథ మో౭ జ్యూ: రక్ 

[ భూ లే విక న్నే వణ్లవే శేదశేతు 
పుస్తె లాభాయే లావసే ఇనద.శ్తే 

ఆహో కుసీ యే తేణ లామేణ జూచే 
- జో గి అశ్ళత్ఞా మే ధమ్మపుశ్తే జడాడొ ? ] 

క ర, క . విట మూర ఆర్య వారుదత్సః ఖ ల్వసా 

వో, దీనానాం క ల్పవృతయ. న్యగుణఫలనతేః 

నజ్జ్ఞనానాం కుటుమ్బ, 

ఆదర్శః రికీ ఆానాం 'సుచరితనికషః 

లీల వేలానము[దః, 

నత్క_- రా నావమనా పురుషగుణనిధి 

రృమీణో దార సతో) § 

ఇట్లు దుర్భావలాడెద వేమిరా శ 

మూఖజా ,4* = బారుదతే య్య గారు గద(టా ఆయన * 
a) 

వో, రర, దీనానాం = బీదఠలవ, స్వగుణ ఫలనతః = తన మేలీగుణములు _ 

ఓ దార్యాదులు ఆను పండ్లతో వంగిన _ సులువుగా పొందందగిన ఆనుట్క కల్సి 

వృక్నుః = ఈవి మాను ల కోరిక లెల్ల జఒజసంగు దివ్యవృకు ము, సజ్జనానాం కుటుమ్బో = 

సాధువులే తనకు కటుంబముగా _ పోష్యువర్షముగాం గలవాడు; శమీ తానాం = 

అభఖిజ్ఞులక, ఆదళక౯ాః = తము జ్ఞాన మెంతో చూచుకొనుటవను, తప్పును దిద్దు 

కొనుటకును, అద్దమెనవాండు; సుచరితనికవమః = (ఇతరుల) మంచినడువడికి 

ఒరగల్లు ; దాని మంచియు ఇంతంతలు కొలుచుటన ఆనుట, శీలవేలా సము ద్రః = 

సముద్రమువలె సంపదతో నిండినవా౭డెనను (దానిక్సి శీలమే_ మంచి నడు 

వడియీ _ దాంటరాని తీరము _ ఒడ్డు గా కలవాడు మంచీ నడువడియే “పోటు ” 

“పొంగుిగా కల గుణసముదు(డు, సత్కృు 'తౌ౯ా = (ఎల్ల వారిని గౌరవించు 

వాడు న అవమనా = (ఎవరిని శాన్సి ఆవమౌనించు _ తిరస్కరించువాండు 

శాడ్కు ప్రరువ గుణ నిధిః _ ఒక్కొక్క దానినిగా ఎన్నింటిని, లెక్కి_౦తును శ 

పురుషుల వండవలయు మేలిగుణముల సత్యశావాదుల నిధానమా, దకీణోదార 

సత్త ౧! = మోమోటమియు దయయు ళ కియుం గూడినదియు ఉన్నత మెనదియు 



86 మృచ్చకటికమ్ 

హ్వేక'ః శాఘ్యకి న జీవ త్యధిక గుణతయా 

వోచ్చ్వ్వన నీవ చాన్యే, ళం 

శ కా___అగ్భహీత్యా వనన్నసేనామ్ + [అగోబ్ఞాఅ వశన్త 

నగు (సత్త్వము =) పూనికయు ఉత్సాహము గలవాండు, ఇ ల్లైల్లు అధిక 
గుణతయా = అతిళశయయమెన గుణములు గలవాండగుట మేతను క్లాఘ్యః = పొగ డం 
దగినవాండే, స వీకః = అతండు ఒక్కు_ డే జీవతి హి = నిజముగా జీవించి 
యున్నాండు, ఆశే చ = ఇతరులన్ననో, ఉచ్చ్వ్వసన్ని ఇవ = ఊరక ఊపిరి 
యాడుచుం బో తె ఉన్నారు - మను పీనుంగులు, 

చారుద త్తునియందు లేని మంచిగుణమును లోకోపకారచింతయు మతే 
యెందును లేదు, కావున అక. డొక్కాంజే నిజముగా శాఘ్యము గా (బదికీ 
యుండువాడు మతి యందబును ఊపిరిమా[తము ఆడుచుండువారే, ఆతడు. 
ఎవ నేది కోరినను ఇచ్చును; సజ్జనమును తన జనముగా పోషించువాడు. విద్వాం 
నులు తమ్ము చూచుకొని యెటింగి దిద్ది తీర్చుకొనుటకు అద్దము ... ఇక్షు తక్కిన 
చానికి దాత్సర్యము, 

ధోశేఖా చేక స్యో లేఖ ఇష్యు తే, దినాలు కల్పవృత్నము గా సజ్జనులు కటు౦పవి గా 

శికీతులు ఆదర్శముగా ఊల్లేభించుటచే ఊళ్లేఖము అలంకారము, సుచరిత నిక 
తాది _ అవామపహూమికతో ఆర్య చారుదత్తునందు అన్వయించుట౦ కెప్పుట _ 
సముచ్చయమాు, అవాం (పాధమికా భాజా మేక శార్యాన్య య్పి సః (సముచ్చయశి, 
సజీవతీ _ ఆన్యే రూచ్చ్వ్వస న్లి _. ఉపమా నోపమేయములలో విశేషము కలిమి 
వ్యతినేశాలంకారము, 

“వ్యతినేకో విశేష కే దుపమానోప మేయయోః, ? 
త దితో గ చ్చామః = కావున ఇందుండి పోయెదను (చేను) బహువచనము 

నకు ఏకవచన మర్గ్లము, కాదా, పోవృదము _ ఆందజం గలు పుకొనినమాట, 
ఆందులక శకారుని ఆకేపణ _ 

ఒక్కు_ని పలువురు పలుగల నుల్లేఖిం చుట ఊల్లేఖము, బహుభి రృహు 

ఆగ్భహీ త్వా వసన్నసేనాం = శావవుచే (పళ్న _ వసంత సేనం గొనక యీనా 
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విటః.._.నస్థా వసనృసేనా, 

న-కా___కథ మివ? [కథం విల! | 

జో 9 ఇ” జో న్లో, అన్ధన్య దృ రివ పుస్టి ది వాతురన్య 

మూర్ధన్య భి రివ సిద్ధి రి వాలసస్య 

స్వల్పన్న ర్య స్టననినః వర మేవ విద్యా 

తాం (ప్రావ్య సా రతి రివారిజనే (వనస్తా, రా 

నషా ... వసంత సేన ఆగపడక పోయినది, ఆమెం గొనుటేమి* కథం 

ఇవ = ఎటువలె? 

జో 9 = రి జో 
వో, రణ, అన్ధస్య దృష్టిః ఇవ (గుడ్డి వాని చూప్రక లెను, ఆతుర స్య 

ఫుష్టిః ఇవ = రోగియొక్క బలుపువలెను, మూఖజా స్య బుడిః ఇవ = మొబుకుని 

"తెలివివ లెను, ఆల సస్య = సోమరియొక్క, విది, ఇవ = తొలుత స్మృపయత్ను డి 

సంపాదించుకొన్న, (నీద్ధిః ఇవ =) మంత్ర తప అది సిద్ధివ లెను, స్వల్ప స్ట లేః = 

జవపీళకి ఇంచుకే ఐనవానికి _ ధరింప ర"మి చేతను, వ్యసనినః = చెడువాడుక లు 
షాని అని 

పట్టువడిన వానికి _ వేటు పరాకు ఎక్కు_వగుట చేతను _ అనుట, పరమౌ విద్యా = 

ఉత్క్భా యైన విద్య _ (బవ్మావిద్య అనుట _ చానివ లెను, సొ = ఆమె = వసంత 

సేన, త్వాం (పాప్య = నిన్ను పొందియు, నీ బారింబడియు, ఆరిజనే రతిః ఇవ = 

శ తువులయందు అనురాగము _(పీతీ_ వలె (పణషా = ఆగపడకపోయినది, తాను: 
లు 

నిన్ను ఒల్లనిది, నీవు బలాత్కాారముగా వెంటయిడితివి, మణీ నీవే అమెకు 

చారుద త్తుని యింటిని, తాను తప్పించుకొను ఉపాయమును చూపితివి, నన్ను 

శేటుని రదనికను పటుకొని అజుచి ఎకెటో కూడని విధాన విలంబముం జేనితివి. 
౬ ౧౧౦౧ 

శావున వసంత సేన బొత్తిగా ఆగపడకపోయినది. 

వారివారికి ఆవియవి ఎటు తటాలునశే గొప్ప శారణము కలుగుట చేత 

పోవునో, వసంత సేన అట్లు నీక లేక అగ పడక పోయినది. 

ఇ ఠి ఖే అస్థ స్య దృష్టైరివ ల ఇత్యాది _ వొలోపమ, 

ఏకఠ్ ఆపి న (కుతం త్వయా * = ఇదియు నీవు వినలేదా * ఏదనంగా, 
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శక అగృహ త్వా వనన్నసేనాం న గమిష్యామి, [౪7 

ణే వసన న శేణిఅం ణ గ మిశ్ళమ్, ] 

టి... ఏతే దది న (గతం త్వయా? 

శ్లో. ఆలానే గృహ్యతే హాన్సీ, వాజీ వల్లాసు గృహ్య తె, 
హృదయే గృహ్యాతే నారీ, య దీదం నాస్తి గమ్య తామ్, ౫౦ 

స కా_యది గచ్చసి గచ్చ తమ్, అహాం న గమిప్యూమి, 

[యది గ చ్చి, గచ్చ నువుమ్, పహాగే అణ గమిశ్శమ్, ] 

'విటః.వవమ్ గచ్చామి, (ఇతి నిప్కా_ ) నృకి, 

నో, Xo. ఆలానే = కట్లు (పగ్గమున్క వాస్నీ = ఏనుగు గృవ్యా తే = 

వసము 'శసీకొనయడును, వాజీ = గుజ్లిముు వల్దాసు = కళ్ళెముల _ గృవ్యాతే = 

సము చేసీకొనయబడును, నారీ = స్త్రీ వాదయే = చి కృమునందు, గృవ్యా లే = 

పటువటు చుకొనంబడును, ఇదం = ఇద్కి యది నాన్ని = లేక పోయి "నేని, గన్యు 
శి | 

తామ్ = పోవచ్చును _ నీవు ఆనుట 

పటు లేవన్న వసము చేనీకొనుట శక్యము గాదు, ఏనుంగునకు (పస్షమును, 
చి 

గుజ్తిమునకు క శ్ళెమును స్రీ కి అను రాగమును పట్టువటుచుకొనుటక సాధనములు _ 
(త్త 

ఆది లేబేని మానుకొని పోవచ్చును, 

ఆలానే త్యాదిం (పతివన్తూపమ, 

ఉపమా నోపమే యోభయ గతమగు సమొన ధర్మమును "వేటు జేబుగా 

కెల్పుట, 

నారీ వాదమే గృవ్యా తే _వహానీ ఆలానమున వాజి వలములను _ అని 
ae.) QO 

జశోటు వేటుగా చె ప్వుట వేత, 

వాక్యయో శక సామాన్య (పతివనూపమౌ మతా, 

యది గచ్చని గచ్చ త్వం = పోవుదు వేని నీవు పొమ్ము, అవాం _ ... వేను 

ఫోను, ఏవమ్ _ గచ్చామి _ అరే _ పోయెదమ, 
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శ-కా__గతః ఖలు భానో ఒభావమ్, (విదూవక ముద్దిశ్య 

అశే కాకవదళీర్ష మస్తక దుష్టవటుక, ఉవవి శోపవిశ, (గటేళ్టు 
భావే అభావమ్, అ లే కాకవదళీశమ శృకా దుట్టవడు కా, ఉవవిశ, | 

విదూ__.ఉవవేశితా వవ వయమ్, [ ఉవచేసిదా కే జ్లేవ అమ్మే. ] 

థ-కా___. కేన? [ శకేణ? ] 

విదూ._కృ తానై న, [కఅన్హే ణ ] 

న -కా___ఉ ల్రి స్టో తిష, [ ఉళ్టేహి ఉశ్టుపి పీ] 

విదూ..._ ఉగ స్యామః, [ ఉట్టిస్సామో ] 

శకా__కదా? | కడా? ] 

విదూ___యదా పున రవి వైన మనుకూలం భవిష్యతి, [ జడా 

పుణో వి 'దేవ్యం అణుఊోలం భవిన్సది, ] 

గతః ఖలు ఫావః ఆభావమ్ _ భౌవ అగపడకపోయినాండు గదా, అతండు 

ఉన్న పైన ఇతనికి ఈమాటలు పలున “ధైర్యము లేదు, ఆశే_ ఓరి శాకపద 

శీసజామసక _కీషజా మసక _ అనుట శకారు పునరు కి _ కాకికాలివలె (పక్కల 
ఇది ధో ఇ 

వంకర మూలలు కలిగి ముందు పొడుంగును సన్నమును ఐన తల గలనాండా _ 

వంకరయు విరూపమును ఐన తఅగలవాలడా, దుష్ట్రవటుక - చెడ్డవడుగు గా. అంతే 

నిర్గక్ష్యుము గా పలుకుచున్నా (డు, ఊపవిశ = కకూర్చుండుము _ అనుటయు, ఉప 

జేకితా ఏవ వయం =కార్పుండ పెట బడియే యున్నాను _ బహువ చనమునక ఏక 
A) 

వదన మరము, వ్యాకరణ సూ తము చేత, 
థు 

“ అస్మదో ద్వయో శ్చ _ ఏకల్వే ద్విల్వే చ వివ&ీ తే, అస్మదో బహు 

వచనం వా స్యాత్ + వయం (బూమః _ ప తే అహం (బ్రవీమి =” సిద్ధాంత కౌముది, 

కృతాన్తేన = "దైవము చేత _ చదికిలయబడియేయు న్నాను, దైవము చేత, వీవు 

ఇప్ప నక్క_అలేదులే _ ఇదియు అలత్యు పు జవాబు, శశారునికి, "అనంగా బెవోప 

వ్ థి 

యదా పునః అపి చెవం ఆనుకూలం భవిష్యతి _ ఎప్పుడు మరల దైవము ఆను 

కాలము అగునో, శళశారుని పొగరు మాటలు! 

MR— 12 
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శ-కా___.అరే,. రుదిహి రుదిహి, [అలే, లోద లోద. ] 

విదూ___రోదితా ఏవ వయమ్. [రోదావిదా జేవ అమ్మే. ] 

న 

విదూ...హాసిప్యామః. ( హసిస్సామో ), 
శ కా__కచదా? [ కదా 2] 

విదూ_..పున రపి బు ద్ధ్యార్యాచారుద త్తన్య [ పుణో వి బుద్దిఏ 

అజ్జచారుద తృన్స ] 

శ-కారః.._ అరే దుష్టవటుక, ఛణివ్యసి మమ వచనేన తం 

దరి|ద చారుత తృకమ్ - ఏపూ నసువర్హా సహిరణ్యా నవనాటక దర్శ 

నోట్టితా సూ తధా రీవ వస న్న సేనానామ్నూ గణికా దారి కా కామ దేవా 

యతనోద్యానా త్ప)'భృతి తా మనుర కా సాఖీ ర్చలాత్కా రాను 

ఆశే= ఓరి _ ఆనుచున్నాడుు పొగరుగా, రుదిహీ = ఏడువుము, రోదితొ 

ఏవ = ఏడిపింప శేబడుచున్నాను, దుగజాత్యా = బీదతనము చేత, హానిష్యామః = 

నవ్యగలనుు పున రపి బుద్ధ్యా = మరల సమృద్ధి _ సంపద _ (వచ్చుట) చేత, 

భణిమ్యనీ _ వెప్పలలవు _ చెప్పరా _ అనుట, +.దత్తకమ్ = చారుద త్తి 

గానితో _ క్రి (ప్రత్యయము నించారకము. అతడును అంత కంటికి డిసీంపక 

ఉఊన్నాండు _ “ఆవూటప వాని యింట తిండి లేనివాండు” అని మునుపే “యస్య, 

గవాం (ప్రవిశ్య అశితేవ్య మపి నాస్తి, ' అని అన్నాండుగదా,. నవ నాటక దళజా 

నోల్టితా = కొతగా ఆటను చూపుటవ నిలుచుండిన _ సూత ధారీవ = నూత ధారి 

వశే, 'ఆటకళత్తెవలె.. ససువణాజా = బంగారు (సొమ్ముల)తో కూడుగొన్న టె, 

గణికాదారికా = బోగ ముపిల్ల , కానుదేవాయత నో ద్యా నాల్ (పభ్ళతి _ శాముని' 

బేవళ పు తిరుణాళ్ల _ యాత _ (ఊద్యాన = తిరునాళ్ళ ఆ౨,. వే. వేం). మొదలు 

కొని త్వాం అనుర కా = నీయందు అనురాగ ముగల టె, ఆస్మా భః = నాచేత 

బలా తార అనునీయమానా = బలవంతము గా (వసము చేసికొనుట కై) బతిమాలు. 
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సీయమానా తవ గేహాం (వవిష్టా, తి ద్యది మమ హస్తే సయ 

మేవ (వసా జననం నమర్భయసి, తతో 2.ధికర శే 'వ్యవహారం 

వీనా లఘు నిర్యాతయత సహ మ యాను బద్దా (పీతి ర్భృవివ వ్యతి, 

అథవా అనిర్యాతయతొోో మరణాన్నికం వైరం "భవిష్యతి. అవీ చ 

(పైతీన్వ. 
[లే దుట్టవడుకా, భజేశి మమ వఅశేణ తం దలిద్ద వాలు 

దతకమ్ - “ఏశొ శశువకా నహ లణ్ఞా ణవణాడల దంశణుట్టిదా 

శుత్తదాలి వ్య వశన్త చేశా ణామ గణిఆచాలిఆ కామచేవాలదణు 
జాణాదో వహుది తుమం అణుల త్ర? అ మ్మేహిం బలక్కా-_లాణుణీ 

అమాణా తుహ హం వవిట్టా, తా జహా మమ హరె థ్అం 
జన వవిట్టావిఅ ఏణం శమ చేళి, తదో అధిఅలశే వవహోలు విణా 

లహుం శిజ్దాదమాణాహ తవ మవ అణుబడ్ధా వద్ హువిళ్ళది, ఆదు 

అణిజ్ఞాదమాశాహ మలణ ని శే వేలే హువిశ్శది, అవి అ పేక్ట. ] 

న్లో, కూప్మాణ్ణీ గోమయలి వృవృన్నా 
శాకం చ సువ్క_.ం తలితం ఖలు మూంనమ్ 

కొనంయబుడుచున్న బె - బలవంతము బతిమాలుట విరుద్ధార్ధక ములు, శశకారునివి, 

(పస్థాష్య = నడిపించి తెచ్చి_అధికర ణే౭వ్య వహార స్థానమున (= Court of Justice), 
వ్యవహారం వినా = వ్యా జ్యెము _లేగవు - పిర్యాదు _ లేకయే, లఘు = త్వర గా, 

ని ర్యాతీయతః = అప్పగించు, తవైనీక్కు నీయెడ్క, అనుబదా = వీడని అథవా 

అని ర్యాతీయళతీః _ అట్లుగాక, అప్పగింప వేని, వమురణా న్నికం వైరం = మరణము 

ముగింపు. కడ _ గా గఅ, వెరం = విరోధము పగ, అసి చ _ మతియు, 

పళ్య = చూడు _ 

వో ౫౧. కూష్మాణ్లీ = గుమ్మడికాయ, గోమయ లిప్త వృనా = తొడిమక 
ఆన్రే కడ పూయఃంబడినది, కాకం= కూర _ ఆక పువ్వు శాయ జేరు గడ్డ చంద 

లుగా పదిరకములె లైనది శుష్కు_ం = ఎండినదియు, తలికం = నూ నెతో జేయపయిడిన, 

మాంసం ఖలు = చె పృవలయునా॥* తప్పకండ _ మాంసమును, చూమంతిక రాతి 
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భ కం చ పామన్సిక రాతి సిద్ధం 

లీనాయాం -చ వేలాయాం న ఖలు భవతి పూతి, నేం 

[క శ్వాలుకా గోచ్చడ డిత్త వేరా 

వాశీ అ శుకే తలిజే బు మంచే 

భత్తె అ హేమ వల లత్తిశి జ్రే 

లీశేల వేచే ఇహు హోది పూదీ ] 

శోభనం భణివ్యసి, నకవటం భణివ్యని, తథా భణివ్యసి య 
ధఛాహ మాత కీ యాయాం [పాసాదబాలగకపోత పాలికాయా 

నీదం = హీవుంతరు రాత్రుల వండిన భకం చ = అన్నమును, బుణం = అప్పును, @ హీ + అటి 
బేరం చ = జేరమును _ పగయు, వూతీః = పాసీపోయినది _ చెడ్డ కంఫుగ లది? 

సడలిపోయినట్టిది, న భవతి ఖలు = శా నే కాదుకదా, 

జాస్మాక్టీ త్యాది ఆ(ప్రస్తుక( ప్రశంస _ ఇందలి య(ప్ర స్తుతము(ప్ర స్తతాశయి _ 
ఇది “లీనాయాం చ వేలాయాం” ఆను పాఠము గొన్న ప్పుడు, అట్లు కాక వీణే 

\ =. వేలే_ అను పాఠమును బుణం చ వైరం” ఆని ఛాయయుం గొన్న _ 
ఆలంకారము దీపకనుగును. వర న్ట్రమును _ వైరము _ ఇత రముతో ఏక ధర్భము జేయ 

ల ర 

బడును గాన, 

థ్ ఇ ల 3 వడంతి వర్గ్యావర్ల స్థనాం ధ రె సక్యం దీపకం బుధాః”, 

శోభనం భణివ్యని = శుభముగా _ మేలుగా _ చెప్పుదువా * సకపటం 
భణిప్యని = కపటముతో వంచనతో ఇెప్పుదువా* త థాభణివ్యని = ఆట్లు చెప్ప 
గలవు _ యథా = ఎట్టు అనంగా _ ఆత్మీయాయాం = నాదైన, (పాసొద (వా) 
బాలాగ కపోతపాలికాయాం = మేడయుక్క_ (బాఅ =) (కొత్త న నిర్మాణపు 

పూతతో సాబగారు లేక (బాలనమన౭౬గా) ఏను(గుగున్న _ దాని (పతీమనిలిపియున్న _ 
(ఆగ్రా పెభాగము లేక డాబామోయద, (కపోత=) గువ్వఅగూాళ్ళ చూరులో. 
అనయా అతుణవే చానిమోణంద గదిలో _ అనగా మేడ నుందుకట్టు గదిలో పరి 
కించుచు ఆంఠయెతుననున్న నావ చక్కగా వినంబడును. ఆటు వినంబడునటుగా, 

టి య గరి 

"లేక చాల్మాగ మనలా మత్తవారణము _ అనగా మేడమిోంది చిన్నగది, “A 

turret or small room on the top of a large building’ - Apte. దాని గువ్వ 
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మువవీష్టః శృణోమి, అన్యథా యది భణసి, తదా కపాట [వవిష్ట 

కవిళ్లగులిక మివ మస్తకం తే మడవమడాయిష్యామి, 

[ కో శకం భేరి, ల శకం భతేరి, తథా భశజేశి జధా 

హగే అత్తణశేలికావ పాశాద బాలగ్గ కవోదచాలిఆవ ఉవదిప్పు 

శుణామి. అల్జధా జధి భశేశి, తా కచాల పవిట కవిళ్ణగుడిఅం విల 

మరక్శఅం చే మడమడాఇశళ్ళమ్, ] 

నిదూ..._భ ణిహ్యామి, [ భణన్సమ్ ]. 

వ్క్రా___( అవవార్య ) శేట, గతః సత్య మేవ భావః. 

(చేడే, ౫కే శచ్చకం జేవ భావే, ] 

చేటః...అధథ కిమ్, [అధ త్తం] 

వ్ కాత చ్చు మవకమావః, [తౌ శం అనక్క-మమ్హ్మ | 

గూళ్ళ చూరు కడ్య_ ఇజెల్ల ళశారుని పొగరు కూంతలు, విదూపషవనితో, చారు 

ద త్తునికి ఉపవిష్టః = కూర్చున్న వాంద నె, శృణోమి = విందును _ అక్కడ 

కూర్చుండిన నాకు వినబడునట్లుగా, అన్య థా = అట్టు కాకుండ, యది భణనీ = 

చెప్పుదు వేని, క పాట(ప్రవిష్ట = తలుప్రునందున చొచ్చి చివ్క కొన్న వెలగకాయ 

గుండువలె తేమను 'స్తకం = నీఠీలన్కు మడమడాయయిస్యామి = మడమడయనునట్లు 

పగులగొ పదను, అపవార్య . ఇతరులకు తెలి నువంగడునట్లు తాను అవతలికి పిలిచి 

లేక మరలి _ అపవారితమును జనాంతీకము వంటిదే." (తిపతాశా కరేణ” _ ఇత్యాది 

కలదే _ మజటీ | భేదము _ ఉన్న చోటినుండి ఇంచుక తొలంగ లేక వెనుమరలి 

“తాను చోటు మాటి వెనుమరలి అన్యునికి చెప్పు రవాస్యము అపవారితము,” 

సాద, వే, వేం. 

గతః సత్యం ఏవ భావః _ నిజముగానే పోయినాండాకి తత్ = ఆన్సైను 

శీ ఘం ఆపక్షమావః = త్వరంగా తొలగ ఫోవుదము _ మజెవ రెనను వత్తు రే మో, 
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నా అల్ల | ణం F థె కా ను చేటః__త ద్దృవ్లాతు భట్టారకో ఒసిమ్ [ఈ గత 

భట్టేే అశిమ్, ] 

శకా___త చైవ హస్తే తిస్టతు, (తవ జేవ హాళట్టే చిట్టదు, ] 

“4 సే , ఇక్, చెటః__వవ భట్టారకః, గృహ్లో త్వెనం భట్టారకో ఒసిమ్ 

[వశే భట్టాలశే. గేళ్ళదు ణం భట్టశే అసీమ్ ], 

శ కా__ ( వివరీతం గృహీత్వా) 

న్లో, నిర్వల్క-లం మూలక పేశివర్షం 

స్క నేన గృహి త్వా చ కోశసుప్పమ్ 
కుక్కు. 5 కుక్కు_రీభి శ్చ 

బుక్క్ట్య్యమానో యథా సృగాలః శరణం (వయామి. ౫౩ 

పటుకొందునేమో, తత్ = కావున, గృహ్తోతు భట్రకః ఆసీమ్ = వొర కత్తిని ౬ 

కైకొనును గాక, మాదొర విటుండు పోయినాండు గనుక సీజే ఇపుడు దొరవు 
క తి విటునిది, వాండు ఇందాక పళ్చా త పుంజె విదూషకు పాదముల (వాలిన పుడు, అటి 

అటి టి కా , కత్తిని (కీంద వె చినాండే, అక తిని కారుని వేత ఈ6బోయినాండు, వాండు నీకి ర 
టా 

కొనక _ “నీచేత నే ఉఆండనిమ్ము ? అన్నాండు, ఏప, భట్టారకః = నీవే ఇపుడు 
దొరను. దొర కత్తిం గొనును గాక విపరీతం = తలకిందుగా _ పిడిమాని కొన 
వేతనుండునట్టుగా _ ఏపనియందును వీనికి తెలివి త క్కు వే, 

వో, U5, నివ౯ల్కలం=పె పొర తీసి వేసినటి, మూలక పీకి వగణజాం౦ = 
ముల్లంగి తోలు రంగువంటి రంగు గలదియు, కోళసు ప్తం = ఒరలో తూయిన _ 
దీనిని _ ఈక త్రీని స్కృనేన = బుజాన, గృహీత్వా = పెట్టుకొని వక్క_రెః 
కక్క_రీఖిః చ = మగ కక్క_అ చేతను ఆడు కక్క్క_ల చేతను, బుక్క్య్యామౌనః 'సక్షా = 
మొజుగుచు వెంట తటుముయబడిన వాడ నగుచు స్పగాలః యథా = నక్కవ లె 

రాత్రి వీధిలో పరువెత్తు జనుని వక్కలు మొజుగుచు వెంటంబడి తలుమును 
గదా _ అటు తజంమంబడుచు, బెదరి పజచు నక్కు_వలె _ ఇంటికి పఠరువెతలెదను, యm 

pe బుజాన కొన వోతనుపిడి వెనుకన ఉండునట్లు ఉంచుకొనంబడిన యొరలోని కతి తో, 
గ! 
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[ ణివ్వక్క-లం మూలక పేళీవణ్ణాం 

ఖన్దేణ ఛత్తూణ అ కోశశుతమ్ 

కుక్కి కుక్కీ_హి అ బుక్క-అన్నే 

జదా శిఆలే శలణం వలామి, ] 

( వర్మిక మ్య నిప్కా- నౌ) 

విదూ.__భవతి రదనిశే, న ఖలు తే ఒయ మవమాన 
జ టో ం ర్ జో నృ్మతీభవత శ్య్చారుద తృన్య ని వేదయితవ్యః, చార్లత్యవిడిత న్య మనే 

ద్విగుణత రా వీడా భవిష్యతి, [ భోది రదణీవ, ణ క్ట దే అఅం 

అవమాణో తత్తభవదో చారుదత్తన్న ణి వేదఇదవో్య్, దోగ్గచ్చ 

పీడిఅస్స మళ్లే దిగుణదరా పీడా హువిన్సది, ] 

రదనికా__ఆర్య మై లేయ, రదనికా ఖ ల్వహం నంయత 

మువీ, [ అజ్ఞ మితే ఆఅ, రదణిఆ క్ట అహాం నంజదముహీ ] 

విదూ.__వవం ను ఇదమ్, [ ఏవ 5౦ చ్లేదమ్ ] 

చారు.__(వసన్త సేనా ముద్దిశ్య) రదనిశే, మారు తాభిలావీ 

భవతి రదనికే = అమ్మా రదనికా, చే ఆయం అవమానః =నీ యా యవ 

మౌనము, అయ్య గారికి చారుద త్రయ్యక్క, న ని వేదయిత వ్యః = తెలుపంగూడదు, 

దౌగ౯ాత్యపీ కిక స్య = ేదటికముతో చాధ పడుచున్న వానికి, ద్విగుణత రా క్పీండ్తా = 

రెట్టింపు ఫీ, జనిష్యతి = కలుగును, 

అర్య మె. లేయ.= మె. తేయయ్యా, రదని కాఖలు ఆవాం = రదనికను కదా. 

"పెద్ద పండ్లు గలదానను కదా .., పండ్ల వరుసలను చేర్చిన, నోరు మూయంబడును 

గదా, సంయతముఖీ = మూసీకొనయబడిన నోరుగలదాననే, ఏవం ను ఇదం = 

సరియ్క ఆలాగే ఇది, 

వసన సేనాం ఉద్దిళ్ళ = వసంత సేనం గూర్చి _ ఎటుగక రదనిక యనుకిోొని? 

వెలుతురు వాఅనందున పొరపాటు . మారుతాఖిలాపీ = గాలి కోరినవాయడై _ 
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[వదోవ నమయశీతారో రోహాసేనః తతః (వ వేశ్యళా మభ్య నృర 

మయమ్. అనేన (పావార కేణ భాద మొనమ్, (ఇతి |పావారకం 

వసన్త=( న్వ్యగతమ్ ) కథమ్ వరిజన ఇతి మా మవగ చృతి. 

((పావారకం గృహీత్వా నమ్మాఘాయ చ స్వగతం సన్స్భృహామ్ ) 

లఅశ్చర్యమ్, జూతీకుసుమువాసిత : (పావారకః, అనుడానీన మన్య 

యౌవనం (వతిభాన తే, [ కథం వరిఅణో త్రై మం అవగచ్చది, 

అమ్మ హే, జూదీకోసుమువాసిదో పావారట, అణుడాసీణం సే 

బోవ్యణక వడిభాసేది ], 

చారు___నను రదనికే, " రోహాసేనం గ్భహీ త్యాభ్య న్వరం 

ml 

“వుందట ఇక్కడ (పరుండి ఈన్నా (డు _ ఇపుడు ఈమునిమాపు సమయపు చలికి 

చాధపడుచున్నా (డు, తతః ... ఆయమ్ = శావువ ఇతనిని లోపలికి కొనిపామ్ము, 

అనేన (ప్రావారశేణ = ఈ యు త్తరీయముతో, ఛాదయ ఏనమ్ = కప్పు ఇతనిని, 

అని ఉత్సరీయమును ఇచ్చెను, 

పరిజన ఇది = సేవకేరాలు అని, అవగ చృతి = తలంచుచున్నా (డు, సమా 

(ఘాయ = వాసన చూచి, సస్పృవాం = ఆసతో లు అమ్మ హే = సంతోషము ! అస్య 

యకావనం అనుదాసీనమ్ = ఇతని జవ్వనము వృధాగానట్లు, _పయోజనరహితము 

గానట్లు, (పతిభాసతే = ఆగపడుచున్నది, ఏలన ఈ డార్మిద్య దకోయందును జాజి 

వూల పరిమళము గుబాళించుచున్నది, ఇతని యంగవ్యస్తృము _ భోగ పరుండుగా నే 

ఉన్నాడు, కావున నా యనురాగము పాాతమందే అలముకొన్నది, నన్ను 

అంగీకరించును ఆన్న (ప్రత్యాళ కలుగుచున్నది, అపవారిక కేన = చారుదత్తునికి ఆగ 

పడవిక_ ఇంచుక తొల౮గి _ అనుట, 

నను రదనిశే = ఓసీ రదనిక్యా ++. అభ్య నరం, (ప్రవిళ = లోపలికి పో జీ 

తవ అభ్య నరస్య = నీ కుద్ధాంతమునకు _ సలాంగన యాండవలనీన చోటికి _ బోగము 
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వనన్న---( న్వగతమ్ ) మన్లభాగినీ ఖ ల్వహామ్, త వా 

భ్య న్వర న్య [ మన్ష భాయిణీ క్ట అపహాం తుమై అబ్బ నృర స్స క 

వారు__నను రదనిశే, (వతివచన మవి నాస్తి. కస్టమ్ ! 

నో యదాతు భాగ్యత యపవీడితాం దాం 

నరః కృతాన్తో వహితాం (ప్రవద్య శే 
త దాస్య మ్మి తొ ణ్యపీ యా న్య్యమిత తాం 

చిరానురకో 2వీ విరజ్య తే జనః, x3 

(రదనికా మువనృత్య ) 

విదూ.___భఖభోః ఇయం సా రదనికా, [ భో, ఇఅం సా 

రదణిఆ |] 

దాన నగుటచే, మన్స భాగినీ ఖలు _ అదృష్టహీను రాలను గదా, నను రదనికే = 

ఏమే రదనిశా, (పతీవచనం అపి = జవాబెనన్కు న అ సీ లేవన్నది! కషం= 
ర అమే వక, 

కటా! ఎటి కాలము వచ్చినది _ అనుట, 
ళం లు 

న్లో, 23, నరః = మమష్యుండుు యదా తు = ఎప్పుడుగన, మునుపటి 
వలె కాక్క కృతాన్న ఉపహితాం = విధి “పెట్టిన, భాగ్య కయ పీడిళాం = 

టు 

దారిద్య వాధ గలిగిన దకాం = స్థితిని, (పపద్య తే = ఫొందునో, తదా 

అప్పుడు, అస్య = అతని, మితాణి ఆపి = మితులు సయ్యితోము అఆమి(త్రతాం = 

మిత్రులు గామిని _ శత్రువు అగుటను, కు దాసీన్యము నేని, యాన్ని = పొందు 

దుర్కు చిర అనుర'క్షః జనః ఆపి = భాలకాలమునుండి అనురాగముగల వారు 'సయి 

తము. ఈ రదనిక బోంట్లును _ విరజ్య తే = పీతి తొలయలిన వారగుదురు, 

మాయింట ఎంతకాలముగా ఉన్నది ఈ రదనిక _ చెప్పిన మాటను 

ఎ్లెట్లు వినుచుండినది, ఇపుడు బదులు చెప్పుటయు మొనుకొన్న చే! 

యదా తు భాగ్యతేయ ఇత్యాది, ఇందు అలంకారము అప స్తుత ప్రశంస _ 

ఇందలి యప స్తుతము (ప్రతిీవచనము చెప్పమి యని (ప్రకృతా(శ్రయి, 

రదనికాం ఉఊపసృత్య = విదూవనండు రదనికను సమీపించి _ భోః = శ్రీ 

వయస్యా ఇయం సా రదనిశా = ఇదిగో నీవుచెప్పుచున్న రదనిక, ఇయం . 

కా = సరి, 

MR — 13 
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చారు. త్రయం సా రదనికా, ఇయ మవరా కా? 

వో, అవిజ్ఞా తావసన్తేన దూపి.తా మమ వానసా 

వన న్న___( న్వగతమ్ ) నను భూషితా, [ణం భూషిదా ]. 

వారు 

ఛాదితా శరద్యభేణ చన్ద్ర లే ఖేవ దృశ్య లె, రో 

అథవా, నయుక్తం వరకల్మత దర్శనమ్, 

విదూ.___భోః, అలం పరకళతథ జృయా, ఏపాూ వనన 
ఆని 

చీనా; ; కామదేవాయతనోచ్యానా త్స) భృతి 'త్యా మనుర కా, (భోః, 

అలం వగకలత్త దంనణనజ్కా ఏ, ఏసా వనన్నసేణా, కామదేవాొ 

అదనుజ్ఞాణాదో వహుది భవ న్న మణుర శ్రా ] 

చేను చెప్పుచున్న యా రదనిక ఇది, (మణి) ఇయం అపరా శా= ఈ 
మజియొక తె ఎవరు? . 

నో, ౫౮. అవిజబాత అవసకేన = పరమారము ఎజుంగజాలమిచే, (అవ 
గ ల్లా ఆావి థి 

సక్తేన =) తగిలింపయిడిన _ కప్పబడిన, మమ వాససా = (పరాయి వాండనెన) 
ద ర 

నావ ్హాముచేత, దూషి తొ = పరాయిడానిం గప్పుట _ పరాయిశాని చేత కప్పం 

బడుట _ అను దోషమునకు పాల్పటుప(బడినదే! నాచేత _ అని శేషము, నను 

భూషితా = వసంతసేన తనలో అనుకొనుచున్నది _ దూషితను గాను _ నాకు 
దోషము చేయబడలేదు. మజేమన _ నిజముగా అలంకరింప బడినది _ ... పడితిని 

అనుట. శరద| భణ = శరత్కాలపు _ నీరులేని _ శెల్ల మేఘముచేత, ఇాదితా = 
మూయబడిన, చక్ట్రశేఖా “ఇవ జా చం దరేఖవ లె _ ఉన్నటే! 

శర జ్మేఘము ' కమ్మిన చంద లేఖ వలె, నా తెల్లని యు తృరీయముం గష్టూ 

కొని విరాజిల్లుచున్న చే _ ఎవ రీమె? ఎవరో 'పర భార్య యగును, అట్టిదానిని _ 
దళకానం = చూచుట, నయు క్ష మ్ = కూడదు, =. శజ్బు_యా ఆలం = 

కూడదు ఆసంబేహము అభయము, ఏసా వసన సేనా = ఈమె వసంత సేన, 
అట 

90౪ కా జ ము ర్ట a వ న ఊద్యానాత్ (ప్రభృతి తిరుణాళ్ళం దొట్టి ఎ తిరుణాళ్ళలోే నిన్ను చూచినది 
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చారు_...యం వనన సేనా ( స్యగతమ్ ) 
— 

న్లో, యయా మే జనితః కామః శ్నీణే విభవవిన శే 

క్రోధః కుపురువ స్యేవ న్వగ్యాతే కేవ సీదతి.. ౫౫% 

విభూ.___భో వయన్య, వష ఖలు రాజళ్యాలో భతి, (భో 

వఅస్స, వసోను ట్ర్, ది, స్సు క రాఅసా భ ణా ] 

వారు___కిమ్ ? 

విదూ...ఏ పూ నసువ ర్జా నహిర ణ్యా నవనాటకదర్శనోట్టి తా 

నూతధా రీవ వనన్త సేనానామ్నో గణికాదారికా కామచేవాయత 

నొ డ్యానా త్చ్రభృతి తా మనుర క్తాస్మాభి ర్చృలాత్కా. రానునియ 

మానా తవ హాం (వవిస్టా, [ ఏపా నసువణ్ణొ సహిలక్షా లావ 

మొదలు భవన్నం అనురశా = నీచు వలుపు' గొనియున్నది, అయే = అహో! 
ఇయం వసన్న సేనా = ఈ మె వసంత సేనయా ! మె తేయుండు శళార భాషితేముం 

బట్టి వసంతే శే సేన అని[గహించినాండు, ఊరిలో బాల (ప్రసిద్ధ కావున మునుపును 

చూచి యా కారణమునను (గ్రహింప వచ్చును. | 

త్త ౫ యయా = ఏమెచేత, మే = నాక, విభవవిన్తి శే = గొప్ప 

సంపద, cen నశించిపోంగా _ ఇట్లు దరిద్రుండ-నెన తర్వాత, కామః జనిత; = 
కోరిక _ మరులు _ కలిగింపంబడినదో, అది, కు పురుష, స్య (కోధ ఇవ _ అల్బుని _ 

కొం చెకాని _ యొక్క; కోపమువలె స్వగ్శాలేషు వీవ = తన యివయవముల 
యందే, సీదథి = అడంగును, 

పేదవాని కోపము పెదపులవేటు _ అని సామెత కలిగినదే కదా, చేద 

వడిన తర్వాత, ఇప్పుడు నాకు ఈ మెపె కామము కలిగినదే ఏమి[పయోజనము * 
ఆపె వెలయాలు నేను దరి దుండను. ఇంక నబెట్లు * | 
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ణాడఅ దంనణుట్రిదా సుత్తడావి వ్య వన నృసేణాణావము గణిఆ చాలిఆ 

కామదేవా అదణుజాణాదో వహుది తుమం అణులల్తైి అమ్మహిం 
లు 

బలక్కా_లాణీ ఆమాణా తుహా గేహం పవిట్టా కై! 

వన న్న__-( స్యగతమ్ ) బలాత్కా రానునీయమా నేతి యత్స 

త్వమ్, అలంకృ తా స్పై రశ రె 9, [ బలక్కా-లాణుణీఅమాకో 

త జం నచ్చమ్, అలంకిదహ్మి వ బేహిం అక ₹హిం ] 

, అభం "మీ టో ఇ అలో న్ 
పఏదవూ.__త ద్యది మమ హాసు సయ మేవ (వథ్ధా ంపిఫ్ట 

నమర్స్చయసి, తతో ఒధికరణే వ్యవహారం వినా లఘు నిర్యాతేయ 
జో ద్ర అధ నం గ్ర 

త సృవ మ యానుబద్దా (వతి ర్భృవిష్యతి. అన్యథా మరణాస్నికం 

వైరం భవివ్యతి, [తా జయి మమ హ్టే నలం జ్లేవ పట్టావిఅ 

వణం సమచ్పేసి, తదో అధిఅలణే వవహాలం విణా లహుం ణిజ్ఞాద 

మాణాహా తవ మవ అణుబద్దా పీదీ హువిన్సది. అణ్జభా మల 

ణ ని శే వేలే హువిన్పది ] 

గాత9ః _ బహువచనము _ ఒక్కొక్క అవయవమునకును ఒకొక్క 

కోరిక _ చుంబనాలింగనాదులు _ పొడమును, మణి తీలునా 2 తీఖదు _ ఆ 

యంగములయందు అడంగవలఅసినబదే, ఇదేమి! ఇపుడు నాకు అఆనుభవమునక 

దొరక కేమి! 

బలాత్మా_ర అనునీయమౌనా = బలవంతముగా ఒప్పింప6 (బయత్నింపంబడు 

చున్నటై _ అని “ బలాత్కారము గా” అను మాట చేత, యత్ సత్యం = నిజము 

“గానే, ఏతెః అత.రై ః = ఈ యతరములఅ చేత, ఆలజ్క్భి తా అన్ని = అలంకరింప 

బడినదాన చెతిని, 

ఆ మాటలచే సే నెంతమ్మాత్రమును అతనిం గోరినదానం గాను, మటి కోరని 

దానను, అని నా (పియు(డగు చారుద త్తుని ఇావిం బడుట నాకు ఎంత మంచిది! 

దాన, వానిమో6ద నాద్వేషము తెలియుచున్నది కదా, 
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బారు. ( సావజ్ఞమ్ ) అజ్ఞా 2ఒసౌ (న స్వగతమ్ ) అయే, 

కథం "చేవతోవ వస్థాన యోగ్యా యువతి రియమ్, తేన ఖలు తస్యాం 

వలాయామ్, 

(వ్రవిశ గృహా మితి (పతోద్యమానా 

న చలతి భాగ్యకృ తాం దశా మ వేత్యు 

పురువవరిఛ యేన చ (పగల్భం 

న వదతి య ద్యపి భావ లే బహూని, ౫౬ 

సావజ మ్ = తిరస్కారముతో _ అజ్మః అసౌ = మార్చుండు వీండు, అయే = 
ఖా మి 

ఆహా! కథం = ఎట్లు! దేవతా ఉపస్తాసయో గ్యా = 'చేవతఅకం బోని సేవక 

దగిన జవరాలు ఈమె! (శకారవిటుండు నగరశీ, నగర విభూపణం అనును, 

చందనపండు వూజనీయ నగరతిలకను అనును, కనుదోయిని మిటుమిట్లు గొల్పు 

నది, శకుంతలను దుష్యుంతుండు నూనం అప్బరః సంభవా! అనండా, తేనఖలు 

కావుననే గదా _ తస్యాం జేలాయాం = అవేళలో _ ఆ సమయమున, 

శ్లో, ౬ (పవిళ గృవాం ఇతి = ఇంటిలోపలికి పొమ్ము చొరుము _ అని, 
(పచోద్యమానా = |పేరింపం బడినదయ్యు, భాగ్యకృ తాం = దురదృష్టముచే కలిగిన, 

దళాం= ఇప్పుడు కలిగిన “పేదరికమునుు, స్ట్తిని, అవేత్యు = పరికించి, అని యొక 

వ్యాఖ్యాత, మజీ యట్లుగాదు _ భాగ్యకృతాం = తన బోగముదాని జనమును 

తన (దుర్) అదృష్టముచే కలిగిన స్థితిని, గృహాభ్యంతర (ప వేశానర్హతే ను 

ఆ వేకు = తలంచి _ అనుట మేలు, స ఆపెయు మునుపే అనుకొన్నది నాకు 

నీయింట నొచ్చు భాగ్యమా అని, చారుద త్తుండును ఆపెనగ నే చతుః శాలాభ్యం 

తరమునకు తేంగాడదనును, చూ. 11, న చలతి = (అడూూనను) కదలలేదు, 

పురుషపరిచయేన చ = మటీ ఫురుషులతోడి యెక్కు_వ పరిచయముతో _ బహూని = 
 సెమ్కు యది అపి భాషతి = మౌటలాడున దైనను, (ప్రగల్భం =ధీరముగా, న 

వదతి = పలుక దాయను, 

ఇంటిలోపలికి పొమ్మని గట్టిగా చెప్పినను నా (యింటి) “పేదటిక పు స్థితిని 

తలంచి. అడుగనను కదలదాయెను, మగవారితోడి చనవుచేత, తాను *ెక్క_ 

మాటలాడునడే (పగల్భయే ఐనను ధీరముగా (నాతో) ఒక్కు_మాటయెనను పలుక 
a 
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(|వకాశమ్) భవతి వనన్వసేనే, అనే నావిజ్ఞానా. దవరిజ్ఞాత వరి 

జనోవవా శే ణావరాద్దో 2_స్ఫి, శిరసా భవతీ మనునయామి, 

జాని 
వన న__వతే నానుచితభూమికారోహాతే నావరా ద్ధార్యం 

దాయెను, ఏల*ి మనసులోని రాగభరము మొటలాడ నీయ లేదు, . ధీర మొనను 

శాలీనవలె ఐనది! వసంత సేనయనురాగమును నిఫుణముగా ఊహించుచున్నా (డు, 

వసంత సేన భావావిప్క_రణముం గూర్చిన యొ చారుద త్తుని తఅవోంతను 

కవంకల భావావిష్కు_రణముం గూర్చిన యా దుష్యంతుని తలపోంతతో పోల్చి 
పరికింపందగును, భేద మించుకయున్న వసంత సేన కలాంగనం బోని వేళ్య 
యగుటయు, శకుంతల కలాంగనరీ యణటయు కారణము, 

చూ, కాకుం, 1-౨౯ 

దుష్యు___వాచం న మిక్రోయతీ య ద్యపీ మే వచోభిః 

కర్మం దదా త్య భిముఖం మయి భెషవమాణే; 

కామం న తిష్టతి మడానన సమ్ముఖీ నా 
అశ జర క భూయిష్ట. మన్యవిషయా న తు దృష్టి ర స్యాః, 

II. 

దుష్య__అభఖిము ఖే మయి సంహృతే మీకీతం 

వానీత మన్యనిమిత్త కృ తోదయం న 

వినయ చారితవ్ఫ తి కత సయా 
అటో జాల 

న వివృతో మదనో న చ సంవృతః, 

మృచ్చక టి కవియు ఎంతయు కామరవాస్య వేత 
నల 

భవతి వస న్లసేశీ = అమ్మా, _వసంతసేనా _ సగౌరవముగా పలుక 
చున్నా (డు, అవిజ్ఞా నాళ్ = ఎటుగమివలన, అనేన = ఈ, అపరిజ్ఞాతే పరిజన 

ఉపచారేణ = తెలియక చేసిన పరిజనో-చీత వ్యవహారము చేళ , తప్పుచేసిన వాండ 

చెతిని, కావున _ శిరసా = తలతో _ తలవంచి నమస్కు_రించుచు _ భవతీం ఆను 

నయామి = నిన్ను బతిమొలుకొనుచున్నాను _ మన్నింపు మని, అందులకు వసంత 

సేనయు అనుచున్నది _ అనుచిత భూమి ఆరోవాకోన = ఈ చేనురాందగని చోటికి 



(పథ మోఒజ్క- ః 108 

శీరేణ (ప్రణమ్య (వసాదయామి, [వదిణా అణుచిదభూవి ఆరోహా 
ద క్ బో అగ ~ బాణ అవర జ్ఞ అజ్జం ౧ అరా వణమిలఅ వసా చేమి ] 

విదూ-___భోః, చా వపీ యువాం సుఖం (వణమ్యా కలవు 
"కేదారావివాన్యోన్యం లీరేణ శరీ నమాగతౌ, అహ మ వ్యమునా 
కరభజాను సద్భ శేన శీ రణ ద్యా వపి యువాం (వసాదయామి, 

[భో దువే వి తుమ సుఖం వణమిఅ కలమశేడారా అభ్టోజ్యం విఅ 

సీసేణ నీనం నమాఅదా, అహాం పీ ద్రమిణా కరహాజాణు నదిసేణ 

సీసేణ దువే వి తుళ్షే వసాజేమి ౫. (ఇత్యు త్తిస్టతి) 

చారు.___భవతు, తిస్గతు [వణయః, 

వనన. ( స్వగతమ్) చతురో మధుర ఛాయ మువన్యానః, 

ఎక్కి. వచ్చుట చేత, అఆపరాద్దా = తప్పు చేసిసదాననెతిని, అయ్య గారిని ...తలతో 
(మొక్కి? మన్నింపు అడుగుకొనుచున్నాను, ఇట్లు సగ*%ిరవముగా పలుకుచు 

జండొరులక త అ వాల్చి నారు, 

ద్వౌ అపి యువాం = మీరు ఇరువురునుు సుఖం = ఆప్యాయముగా, 

(పణమ్య=వంగి నమస్కరించి, కలఠలమకేదారా ఇవ= రెండు వరిచేలవ లె, అన్యోన్యం= 

జండొరులు, శీర్రేణ నీషలాం = తలతో తలగా సమౌగ్గతౌ = కూడివవారె తిరి, 

ఆహం అపి = నేనును, ఆమునా= ఈ(న్యా కరభజూను సద్భ శేన = ఒం క్త పిల్ల 

మోకాలిం బోలిన, వీశీకాణ = తలతో, ద్యా వసి యువాం = మో యిరువురిని, 

(పసాదయామి = మన్నింపు అడి గెదన్కు లేర్చెదను, 

భవతు = శానీలే _ నాతప్పో నీతప్పో _ అదియుండనీ లే, (పణయః తిష్టతు = 

స్నేహము (అనురాగము తీరముగా) ఊండునుగాక, దీనిని సంభోగ (ప్రార్థన 

అనియు అందురు కొందబజు, చతురః మధురః = నేర్చు మోటీి చాల ఇంపుగా 

ఉన్నది _ ఆయం ఉపన్యాసః = ఈ యుప న్యాసము _ ఈపలువ, శానీలే, పోనీలే, 

స్నేహము తిరముగా నుండును గాక _ అన్న ట్టిది దాన ననురాగము నూ-చితీముంబ లె, 

వచ్చినదానవు ఈ రాతి ఉండిపో వే అనునట్లు నాజూాకుమాట్క, అదియే “తీష్టతు 

(పణయః’ అనుదానికి అర్థమని ఈ వసంత సేన వ్యాఖ్య చే తెలియుచున్నది కదా, 
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న యుక్త మ చ్వేద్భశే నే హాగతయా మయా (వతివస్తుమ్, 

భవతు, ఏవం తావద్భణిప్యామి, ((వకాశమ్) ఆర్య, య చ్యేవ 
ముహమార్య స్యాను గాహ్యోా త్ర దిచ్చా మ్యహా మిమ మలంకార 

మార్యన్య BER నివే ప్పమ్, అలం కార్య నిమిత్త మేలే పాపా 

అనునర ని, 

[చదురో మధురో అఅం ఉవణ్ణాసో, ణ జుత్తం అజ్ఞ 

వరిశేణ ఇద ఆఅదావ మవ వడివసిదుమ్, భోదు,ః వవ్యం దావ 

'భణిన్సన్. అజ్ఞ జల్ల ఎవ్యం అహం అజ్ఞస్స అణు గ్లెజ్ఞ్య తౌ ఇచ్చే 

బ్రమం అలంకారఅం అజ్జన్స చేహ ణిక్టి విదుము, అలంకార స్ప 

లకెమి తం వచే పావా అణునర న్ని ]. 

చారు.._అ యోగ్య మిదం న్యానన్య గృహామ్, 

బనన్వు, తిప్పతు (పణయః _ ఈ బతిమాలుకొనుట, ఉండని లే, తరువాత కొంత 

చారుదత్త భాషితము లుప్తము. ఏదోక. దానిమోయది తలపోత ఇది _ ఇట్టి. 

వానితో ఇత్యాది ఆని మేలు వ్యాఖ్య, ఈద్భ శేన = ఇట్టి వానితో, ఇవా అగ 

తయా మయా = ఇక్కడికి వచ్చిన నాచే, ఆద్య = ఇప్పుడు, (పతీవ స్తుం = ఉండు 

టకు_న యు క్షం = తగదు _ ఇప్పుడే శీను ఇక్కడ నిలిచిపోవుట సరికాదుః 

(కావున భవతు = కానీ, ఏవం తావత్ భణిప్యామి = ఇట్లు చెప్పెదను గాక 

ఆర్య = అయ్యా, ఆర్య స్య అను(_గాహ్యా = ఆర్యుని యను(గ వామునకు పా(తేమగుదు 

చని తత్ _ ఆప్టేని ఇమం ఆలంకారకమ్ = ఈనగను, ఆర్య'స్య శూ = 

ఆర్యునియింట, నిశ్నేప్రుం = ఇల్లడ గా దాంచిపెట్టుటవ, అలజ్కారస్య నిమిత్తం 

నగ((ల)కోసమ్యు ఏలే పాపాః= ఈ పాపాత్ములు _ శకారాదులు అనుసరన్ని 

జెంబడింతురు, | 

|] 

ఇదం గృహం = ఈ యిల్లు, న్యాసస్య = ఇల్లడక, ఆయోగ్యం = తగనిద్వి 

ఇల్లు భ్మదము తవ్క_వయైనచో టయిపోయినరి అసత్యం = ఆబద్ధము, పురుషుల 
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వన న్న____అఆర్య, అలీకమ్, పురుపే.షు న్యాసా నికీవ్యచ్చే, 

నపున శేహేషు, (అజ్ఞ, అలీఅమ్. పురుశేసు ణాసా ణిక్టీవిల న్ని, 

ణ డణ గేహేసు. 7 

చారు___మై తేయ, గృహ్య తా మయ మలంకార।ః, 

వన_న్న-_-అనుగృహీ తాన్ని, ( అణుగ్గహిదహ్చి | 

(9 త్యలంకార మర్చయతి, 

విదూ.___( గృహీత్వా) న్వస్తి భవృతె క. | సోకి భోదీఏ 

వారు___ధిజ్ మూర్, న్యాసః ఖ ల్యయమ్, 

విదూ..__( అవవార్య) య చ్యేవం తదా చోరై ర్హి్యయ 

"తామ్, (జం వవ్యం తా చో శేహిం హరిజ్ఞడ కే. 

చారు...అచిరే నైవ కాలేన 

గాని న్యాసమునకు స్థానము, ఇండ్లు గావు. నీవు అందులకు మిక్కిలియు తేగిన 

వాడవు, నీబోంట్లు న్యాసహరణము వేయర్యు గృవ్యూతాం = రీసికొనుము, 

అనుగ్భహీతా అన్నీ = అను(గ్రహింపయుడితిని, అపజాయతి = ఆప్పనచేయును, 

ఇచ్చును, గృహీత్వా = కై కొని, అది తన సొంతమునక్క, మరల ఈనక్క_జి 

లేనట్టు అనుకొని _ దానముగా |బ్రమనీ _ స్వన్నీ భవత్య్యె - అని స్వన్నీ - ఆశీస్సు 

పలుకుచున్నా (డ, 

ధిక్ చమూఖజా = స్కీ 'తెలివిలేనివాండా, న్యాసః వులు = ఇల్లడ కదా. 

కాపాడి తిరుగ కోరినపుడు ఇచ్చి శేయవలనినదిక దా, యది ఏవం +4... (పాయ 

తామ్ = దొంగలచే కొనిపోయబడవచ్చును, అని వాడు అటు మరలి చారుద త్తునితో 

అనుచుండంగా దానికి జవాబిన యీ చారుద త్తే భాపితప్రు భాగము దానికి 

ఉప కుతీ శ కునమగునట్లు గా వినబడినది, 

అచిరేణ ఏవ కాలేన = చాల త్వరగానే _ చాలళాలము శాకళు్ు  వీ(డో 

శేపో అన్నటు, దొంగలపా లగును అని, నటి చారుడత_ ఫాషితము ఆపాటిరే 
య. బాట | 

MR— 14. 
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విదూ... ఏపో ఒ౬స్యా అస్మాకం విన్యానః, [వసో చే 

అహ్మాణం నిజ్హాసో ] 

చారు. నిర్యాత యియ్యే 

వసన్మ_ఆర్య, ఇచ్చా మ్యహ మనే నార్వే ణానుగమ్య 

నమూనా న్వకం భాం గన్తు్హమ్ [ అజ్ఞ, ఇచ్చే అహమ్ ఇమిణో 

అజైణ అణుగ చ్చి ని నకంగోహాం గ నుమ్, ] 
పై నం 

చారు.___ మై తయ, అనుగ చ్చ త్మ్యతభవతీమ్, 

కాదు _ “అచిశేణ కాలేన ని ర్యాత యి "ఫే? _ త్వర గానే _ శేపో మాపో. అఆ పెక 

చేర్చి, తీర్చి చేయంగలను, ఇట్టి యుపక్రుతీ శకునములు సంస్కృతే నాటకము 

లలో, అడుగడుగున కలవు, దాని ఫలితము _ ఈ న్యాసము ఇందు దొంగే 

కొనిపోయజడును. అది ఇతివృత్స మున ఒక (పథాన సంగతి, 

యది ఏవం ... (హీియతామ్ = అ ఘేని దొంగలచే కొనిపోయజడవచ్చును _ 

మె తకేయు(డు తన మాటలను ఆప వారికే ముగా ఇారుద త్తునితో ఇప్టుచున్నా (డు. 

అమాటలక ఇంకను శేషము ఉన్నది. “ఏపు అస్వాః అస్మాకం విన్యాసః? అని, 

“ఇదిగో ఈ మె మనకడ నుం చిన విన్యాసము _ అనలా మెకేయుని పూర్ణ వాక్యము _ 

ఇదినో ఈ మె మనకడ నుంచిన ఈ "పెద్ద న్యాసము దొంగల చే కొనిపోంటబడవచ్చును. 

మనకు (గవాచారము బాగుగా లేదు మనక అన్నియు పోయిన వే అన్నట్లు, 

దొంగల చే దొంగిలింపంబడవచ్చును _ అన్న మె కేయ వాశ్యావయవమునక బారు 

దత్తుని పూ ర్హి వాక్యము _ “ఆచిౌే జైన కా లేన నిర్యాతేయి ప్యే? ఆనుదానిలోని 

“తవిశే కోవ కాలేన” అను అవయవము దేరి అది యుప(శుతియై త్వరగా నే 

“శ్రప్తో మాపో దొంగిలింపంబడవచ్చును అని యర్థమై 11వ యంకపు కన్నపు 

దొంగతనము సూచితమగును. ” అప్పుడు “ ఏషః 'అస్యాః అస్మాకం నిన్యాసః ” 

ఈమెది ఇది మసక (ఆప్పటికి. పోయినన్యాస మగును _ అనియు ఊపకులీ శేషము _ 

న్యాసము ” * విన్యాసము ఏ విశేష న్యాసము శాదా విగత న్యాసము ("హహా 

"హా అనియు అగును అని చమత్కారము, 

| అనుగ మ్యుమౌ నాం = తోడుగా వంబడింపంబడుచున్న దాన్నె, 
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విదూ.___త్య మే వెతాం కలహాంనగామిసీం అనుగ చ్చ 

(నాజహంన ఇవ వోభ నే, అహం పున ర్చా్రాహ్మణో య్శత త 

జన శ్చతువ్నథోవనీతః ఉవహారః కుక్కు-రై రిన ఖాద్యమానో 

వివ ల్యే, [ తుమం జవ ఏదం కలహంసగామిణీం అణుగ చృన్తా 

'రాఅహాంసో విఅ సోహాసి, అహం ఉణ బహ్మ్నణో జహీం జహిం 

జజేహిం చఉవ్పహోవణీదో ఉవహారో కుక్కు. రేహిం విఅ ఖజ్జమాణో 

నివజ్జిన్నమ్, ] 

చారు___వవం భవతు," నయ "మే వానుగచ్భామి తత 

భవలీమ్, త (దాజవార్ల వి శ్వన యోగ్యాః (వజ్యాల్య స్వాం 

విదూ..._వర్గమానక, (పజ్యాలయ (పదీపికాః, [ వడ్డమాణల, 

(వజ్జావెహి వదీవిఆకీ ] 

త్వం ఏవ అనుగ చృజా శోభ సే_నీ జే పొమ్ము, సీవైన ఈయంచయాన వెంట 

రాజవాంసవ లె (ప శాళింతువు, అహం ప్రునః=నీను అన న్ననో, యత్ర త్ర = ఎక్కడ 

నన్న నక్కు_డ, చతుష్పుథ = నాలుగు దారులు కలయుచోట, ఉ పనీత = తెచ్చి పెట్ల 

బడిన, ఉపహారము _ దేవతా నె వేద్యము _ వలె కుక్కు. 58 = కుక్కల చే, ఖాద్య 

మానం = తినంబడు _ క అవ౧బడు చున్న వాండ నె, విప ల్సే్యే = ఆతపదం బొందుదును, 

ఏవం భవతు _ సశే, ఆశే కానిమ్ము; “(ప్రణయః తిప్టతు ” అనియో నుజేదియో 

అనురాగో క్రి యన్న వాండు గావున, ఇపుడు వసంతే సేన ఎదురుగా అంచలపోలిక ౦ 

గాడ విని తాను సులువుగా ఇయ్యకొన్నట్లును, ఆనురాగముం గల యట్లును 

ఈ యంగీకారము, రాజమౌర్హ విశ్వాస యోగ్యాః _ 'పెద్దబాటలో నమ్మకమునకు 

తగిన _ గాలికి అటీపోని, ఫలానాపారు పోవుచున్నారు వీక్షటి యభిసారులు 

శారు. అని అందును నమ్మి చూడదగిన _ అందటీకిని మొనుసులు అగపడ 6 

దగిన _ (పదీపిళాః = పెద్దదీపాలు, (పజ్యాల్య నాం = వెలిగింపం బదునుగాక్, 

ఇందాక అతేపోయినట్లు ఆతిపోనివి అనుట, వర్భమానక౭డు చారుద తుని నాకరు. 

వేటు(డు, 
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చేటీ___(జనాన్నికమ్ ) అనే, _తెలేన వినా (వ్రదీపికాః 

(వజ్యాల్యన్వే | [అళే, తేల్లేణ విణా వదీవిఆట వజ్జావిలీఅ న్ని కీ 

విదూ.___( జనా న్నికమ్ ) ఆశ్చర్యం, తాః ఖ ల్వన్నాకం 

(వదీపికా అవమానిత నిర్ణనకాముకొ ఇవ గణికా నిఃన్నేహా ఇడానిం 

నంవృ- తాః, [ హీ, తాట కు అమాణం వదీవిఅఓ అవమాణిద 

నిద్ధణ కాముఆ విఅ గణిఆ ణిస్పిణేహాఓ డాణిం నంవుత్తా, ] 

చారు._మై(లేయ, భవతు, కృతం (వదీవికాభిః, వళ్య 

న్లో, ఉదయతి హి శ శాజ్క 9 కామిసిగణ్ణ పాణ్ణు 

ర్ల హగణవరివారో రాజనూర్షవదీవః, 

తిమిర నికర మధ్యే రశ్శ యో యస్య గౌారాః 

లే లేనవినా = నూనె లేక, ...దీపములు వెలిగింపంబడుచున్నవి!. __ఎట్లు 

వెలుగునయ్యా _ అనుట, అఆపమానిత నిధజాన ' కాముకాః = అవమౌనింప (బడిన 

ధనహీన (ధనము ఐపోయిన) కాముకలుగల, గణిశా ఇవ = బోగమువారివలె, 

నిఃస్నేవో = నూనె (అనురాగము అని బోగముదాని పరము లేనివిగా ఇదానీం = 

ఇప్పుడు, సంవృత్తాః = వనవి, ఈమాటలు చారుదతుండు వినవండునటు _ 
అటో తాని య 

జనాంతికము-గా _ చేటునితో అన్నా (డు _ ఇంటి చార్మిద్యము సూ-చీంచునవి _, చారు 

దత్తునికి సమయాన దుఃఖము కలిగించునవి. జనాంతిక మగుటచే వసంత సేన 

యున్నను బోగముదాని లేని స్నేహ (ప్రసావము, కృతం = వలదు _ ఆలంవలె 
అంటీ 

నిషే ధార్ధక ము, తృతీయతో యోగము చెందును, 

శ్లో..౫౭, ఉదయతి హీ = పొడుచుచున్నాండు గదా _ శామినీ గ్ల 
= శ ర పాణ్చుః = (పియ సంగ మమునకు కోరికగ అ ఏ చెక్కి టివ లె “తెల్ల నెనవాండు ల 

శామముచే ఉత్కంఠ చే, తెలుపుకాంతి హెచ్చును _ కామినీ శ్రీ మౌత్రమును 

అగును _(గవా గణ పరివారః = నత్నత పరిచారము _ నౌక ధు కలవా. దై 

శశాబ్బ_ః= చంద్రుండు, రాజమౌగజా ప్రదీపః _ రాచచాటక సెద్దదీపము ఐన 

వాడు, యస్య = ఎెవనియొక - ఆత నియొక్క_ _ అనుట, “గౌరాః ర శ్మయ। = 
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(సుతజల ఇవ వక్కే_ వీరధారాః వత 

( సానురాగమ్ ) భవతి వనన్నసేనే ఇదం భవత్యా గృహమ్. 
(వవిశతు భవతీ, 

(వనన్నసేనా సానురాగ మవలోకయ సీ, నిప్కూ- స్తా) 

చారు... వయస్య, గతా వనన్నసేనా, త దేహీ, గృహ 

మేవ గచ్చావః, 

తెల్లని కిరణములు (నుతజళే = నీరుశారిపోయిన, పక్కే_ = చిక్కని బురదలో, 

(విరిసిపోవుచున్న చీకటిలో _ -వీకటిని విరియించుచు అనుట, త్నీరధారా ఇవ = 

తడి బురదలో పడిన పాలు మడ్డియె పోవును _ నీరు శారిపోయిన బురద 

గల చోట పడినది (పవహీంపనుం గూడ (పవపొంచును, ఆ బురదయు చాల 

చిక్కగా నల్లగా నుండును, దానిమో౭ది పాలు మఠింత తెల్ల గా ఆగపడును, 

వేతి దీపము లేల? రాజమౌర్ష పు దీపము చంద్రుండు ఉదయించు 

శ చ (ల న్ చున్నాండులే, వసంత సేన చెక్కి_టివలె తెల్లగా నున్నాడు, నత తాలన్నియు 

వాని పరిజనమున లే మిణుక్కను చున్నవి, వెన్నెల పాలచానవ లె పడుచున్న ది, 

చీకటి విరిని పోవుచున్నది, 

చూ, * ఆభివ్యకాయాం చని) కాయాం కిం దీపికా పౌనరుెకే న్ద్నః తి విక మో" 
రి ద వత ౦) 

Il కామినీగణ్ల పాణ్ణుః _ గణ ఇవ పాణ్లుః _. ఆని ఇవచే ఆపను, (గవహాగణ మే సరి 

వార మని రూపించుటచే రూపకము, రాజమౌర్త (పదీపః _ (పదీపముగా పరిణా 

మముం జెప్పుట చే పరిణామాలంశారము; (సుత జల ఇవ పక్కే_ = ఇన అభూతో 

పమ, త్నీరధారాః పతన్ని _ ఉఊల్చేేష _ వస్తు _ గమ్య, 

సానురాగమ్ _ నొంతునను పలువతీటునను ముఖరాగమునను ఆనురాగము 

తోంచునట్లుగా - అమ్మ, వసంత సేనా, ఇది నీయిల్లు, (ఏ వేశింఫుము. వసంత 

నేనయు అనురాగము ఒలుకు మొగములో చూపులతో చూచుచు వెడలిపోయినదిం 

వయస్య = మె కేయు(డును. వారితో కూడ వచ్చియున్నాండు, గవాం 

ఏవ = ఇంటికే, “గతా” అని ఒకపొటి నిక్వేద వాక్కు, 
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శ్లో 'రాజమాప్లో హీ శూన్య్యోఒయం రశీణ సృంచర ది చ 

వజ్బునా వరిహూర్హవ్యా బహుదోపా హీ హి శర్వరీ, ౫౮ 

( వరిక్రమ్యు ) ఇదం చ సువర్ణ భాణ్ణం గత్మతవ్యం తయా రాత్ర $ 

వర్ధమాన శే నావి దివా, 

విదూ.__యథా భవా నాజ్ఞావయతి. [ జధా భవం ఆణ వేది. | 

[9తి ని ప్కా- నై] 

ఇతి మృచ్చకటికే ఒలంకారన్యాసో నామ 

ప్రథమో ఒజ్య.ః 

న్లో, ౫రె. అయం రాజమాగకాం = ఈ "పెద్ద బాట, శూన్యః హీ = 

మిక్కిలి నిర్దనము-గా ఉన్నది _ మొంటుమణంగి నట్టున్న ది, రశ్షీణః చ = వీథుల 
సర్కారు శాయపరులు _ పోలీను వారు, సఇ్బూురన్ని = తిరుగు చున్నారు, వఖ్బునా = 

మోసము, ఎవరై నను మచేయంయగలది, పరివాతక వ్యా = తేప్పిం చుకొనవలయును, 

శవకారీ = = రాత్రి, బహుదోషా హీ = పెక్కు_దోషములు గలది, జాగృతం 

వీథి, వెడలు గాను పొడవుగాను ఊన్నట్రిది మాఃటుమణంగి బావురు మను 

చున్నది, గసు పోలీసులు (మొతము) తిరుగుచున్నారు. మోసము దొంగ 
అలల 

తనము _ ఇట్టిది కలుగనీక జూన తగా ములయశువగా ఉండవలయును, రాత్రి 

కాలము అన్ని తేప్పులకును సమయము, అనుకూల మెనది. 

పరికమ్య = కొలత దూరము _ కొన్ని అడుగులు నడచి, ఇదం చ = ఇది 

ఉన్నదే - నీచేత, నువణళా భాగం = బం-గారునగ, తయా రాత = ని చేత 

ర్యాత్రియందును,. దివా = పగటియందును, రకీతవ్యమ్ = శాపాడంబడవలసిన ది, 

వాడు పగలు తీజని పనులలో నుండును, అప్పుడు వాని నడుమ దీనిని కూడ 

చూచుకొనల గలడు _ ర్మ్నాతులు వాడు ఆయలయికచే నిదించును. అప్పుడు 

నీవు మెలకువగా జ్యాగతగా కాపాడవలయును, 

నిస్కా9నా = సెదలిపోయిరి _ రంగమునుండి, అంశాంతమున రంగము 

నుండి సర్వపాాత్ర నిష్కు_ ఇ మణముం జెప్పవలనిన దని శాస్త్రము 
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కోటీళ్ళరుడైన వలపు త్రుడు చారుద తుడు దారిద్య్యము -పెకొన్నను, 
సంధ్య జపము చేవతోపహారములు "పెట్టుట అను నిత్యకర్మలు మానక వేయువాండు, 

ఆ చేవతలు సంతోషింతు రను నమ్మకము గలవాండు, మతీ తన యింటికి అతి 

థులు మ్నితులు రారే తన మౌట ఎవరు మున్నువోలె విని ఆదరింపలే అని అభి 

మాన దుఃఖితుడు, అత్సరులు పూనీన యంగవ స్త్రము భరించుటంబోని నాజూక 

తోడి యిందియ సుఖములు నురంగినవాండు, కామదేవాయతన యా[తలో శర గ్రా 

గత వసంత సేనను గాచి కాంచి మోజుపడి, మటి తేన పేదటీకముం దఠంచుకొని 

ఆమోజును అంగములంచే అణంచుకొన్న వాండు, | 

వసంత సేన బోగ ముదయ్యు సంపన్న యయ్యు, విలానీని తాను ఆతనిని 

పేదవడిన వానినే అతిలోక రూపసంపదయు శీల (గుణ సంపదయు గలవాడని 

తానె మరులు కొన్నది, ఆ మదన(తయోదశి యనంతరము నాలుగైదు డినాలకు 

ఒక్క. (పదోషమున సీం గారించుకొని చేటులం దోడుగొని అతని నభిసరింప వచ్చి 

నది, దారిలో తజుమం. జొచ్చిన శకారాదులను తన పూ ర్వావధీరితులను, గుణము 

కదా వలపునప కారణము, బలాత్కా_రమా అని చెప్పి చీకటిలో తప్పించుకొని 

చారుద త్తునిల్లు సౌచ్చినది, విటుడు చాయదతోపకృతు(డు అది తదక్త యని 
విని సగౌరవముగా దానిజోలి మానుకొని చారుద త్తు వయస్యుని మన్నింపు అడుగు 
కొని పోయినాడు, శకారుండు వసంత సేనను నగలతో కూడ తన కప్పగింప్ర 

మనియు, అప్బగింపవన్న వైరము పూని ఫీర్యాదు చేసెద ననియు మె కేయునితో 
చారుద త్తుని కిం 'జెప్పామని 'బెదరిం పులు పలికి తన యింటికి మరలినాండు, 

చారుడ తుండు వసంత సేనను, -వీకటిలో రదనికయనుకొని తన జాజుల 

వాసనయు తరీయము నిచ్చి దానితో అచ్చాయిని రోహా సేనుని చలికి కప్పి 

లోపలికి కొనిపొమ్మని చెప్పి, అది కదలక చూచుచుండగా ఇంతలో వసంతే సేన 

యని యొటింగి ఆరూఫు ఫున్నెంపు డాలునన అజనము ఉపస్థాతవ్య దేవతయే 

యని నివ్వెజచెంది (పగ ల్భయయ్యు పలుకమి రాగభరమున అని యెంచుకొనిి, తన 

పొరపాటును మన్నింపుమనును, వసంతే సేనయు అట్లు అననుమతముగా ఇల్లు 

(తొక్కి యొక్కివచ్చినందున అకనిని మర్యాద గా ఈమ వేడును. ఉభయులకను 

మనసున ఒండొరుల సె అనురాగము పెరిగినది, చారుదత్తుండు వసంతే సేనను రాత్రికి 

ఇందుండి పో అను నఖిపాయముగా గబ్బిగా నాజూవగా స్నేహము ఉంపుమనియో 

(ము జేమని యో?) అన్నాడు. వసంత సేనయు ఎంతో ఆసయున్న ను ఇప్పడే ఇక్కడ 

{ 
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నుందునా? కూడదు ఇప్పటికి ఇట్లు చేసెదను అని తలపోనీకొని తన నగను 
అక్కడ ఇల్లడ "పెట్ట నెంచి పెట్టి ఆ యుభయ (ప్రార్ధన తనినీ ఇంతలో చంద్రో 
దయమె వెన్నెల రాయగా.  మౌొటుమణంగుచున్న రాజమౌర్ల మున బారుదత్తుని 

తోడుగొని తన యింటికి పోయినది, ఇరువురును అనురాగ పుం జూప్రుల నొండొరుల 

జూచుకొన్నారు, ఎవరింటికి చారు ఇేరినారు ఆ ర్యాతివళ ఆయిల్లడ నగ 

విదూపషకని రక్షణలో ఉఊంపంబడినది. కథాంళముగా చారుదత్త వసంత సేనల 

అన్నో న్యాను రాగ ము "పెరుంగట, ఉభయ పార్థ నానీ, విటుని పళ్చాతాపము 

కకారునిద్వేవ, ఫు "బెదరింపు, నగయిల్లడ, సండెవీథుల సందడి, దుండగీం|డ దుండ 

గము _ ఇవి (ప్రస్తావింప( బడినవి. కొందటు వ్యాఖ్యాత లు ఈ యంకమునకు 

“ నగయిల్లడ అని పేరు పెట్టినారు, 

అంకము నాటకమందలి పరిచ్చేదము _ ఆనా భాగము ఒక్క కథాం 

శము అక్కడికి ముగియునది. 

అల౦కారన్యాసము 

ప్రథమాంకము ముగిసినది 
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[(్రవిశ్య | 
చేటి___మా (తా ర్యానకాశం నందే శేన (శమీ తాస్ని, త 

ద్యావత్స్రవిశ్య ఆర్యాసకాశం గచ్చామి, వ పార్యా హృదయేన 

కీవు ప్యాలిఖ నీ తిస్టతి, త ద్యావ దువనర్బామి, [ అక్తావ అజ్ఞఆ 

నఆనం సంచేసేణ మేసిదమి, తొ జావ వపిసిఅ అజ్ఞ్జల నఆనం 

గచ్చామి ] (పరిక మ్యావలోక్య చ) (వసా అజ్ఞఆ హీఅవఏణ 

కింపి ఆలిహన్తీ చిట్టది, తా జావ ఉవనప్పామి _. 

[తతః (వవిశతి ఆననస్థా సోత్కె-క్ణా వన్న సేనా మదనికా చ | 

వసన్స-_..చేటి, తత _నృతః? (హాక్టో, తదోతదో?] 

(పవిళ్య చేదటీ _ చీటి తొలుత (ప జేశించినది, శ విష్కమ్భొాది వినాక్ళతం ర 

విష్కు_ంభములు మొదలెన అర్జోప కేపకములు “పకరణమున? ఉండవు _ అని 

దాని అమణము, అన్నియు అంకములందే. 

అత్తావీ = అమ్మ చేత, వసంత సేన తల్లి చేత _ ఆమెను వేటి చేటాదు లెల్లరుం 

గూడ అమ్మయనిరే. వ్యవహరింతురు, సస్దేశేన = సమాచారముతో _ ఆనలా 

చెప్పుమని అనుట _ ఆర్యాసకాళం = అక్కకడవ, చేటీ చేటులు సానిని అక్కా 

అని వ్యవహరింతురు, అది ఉపచారము; సముడాచారము, హృదయేన కిం ఆపి 

అలిఖ స్రీ = హృదయముతో జేనిన్సో ఆలిఖస్తీ = (వాయుచు _ వృాదయమున 

ఎవనినో చతీంచుచు _ సామెత్క_రించుకొనుచు _ తదేక ధ్యానమగ్నుగా - 

(ఎవనినో కాంతుని కోరి తలంచుకొని అభిలాపలం “బెంచుకొొనుచ్చు, తీష్టతి = 

ఉన్నది _ ఎంతయు పర ధ్యానము గా, అసనస్థా = ఆసనమునం గూర్చున్నటై, 

సోత్క_ క్రై =విరాళిం గొన్నటైె, కోరయిడీన వానికైన తహతవా కలదై, మదనికా_ 

వసంతి సేన చేటి పేరు, వాక్టో_ ఓని, తతః తతః= తర్వాత తర్వాత, అంతప 

MR -- 15 
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మద__ఆశ్వ్యే, న కి మపి మన్హయసి, కిం తత సృతీః? 

[ అజ్జవ, ణ కిం వీ మన్వేసి, కిం తదో శదో? 

వనన్న___కిం మయా భణితమ్ ! [కిం మఏ భణిదమ్ ] 
—_ 

మద-__తత నృత ఇతి, [తదో తదో త్తి 

వనన్న____(నభూవేవమ్ ) ఆం ఏవమ్, [ఆం ఎవ్వమ్ ] 

[ ఉవనృత్య | 

(పథమా చేటి_..ఆక్వే, మూ తాదిశతి, - స్నాతా భూ త్యా 

"జేవతానాం పూజాం నిర్వ ర్భ్యయ ” ఇతి ( అజ్జవ, అత్తా ఆదినది - 

కాదా భవిఅ చేవదాణం పూఅం ణివ్యశ్తే హీి తిః ] 

వన న. చేటి, విజావయ మాతరం - “అద్య న స్నాన్వామ్, 

త ద్బా/హ్మణ ఏవ పూజాం నిర్వ రృయతు * బ్రఫ్ి, [ హష్టో, విల్లా 

వేపి అత్తమ్ - “అజ్ఞ ణ జ్లాలస్సమ్, తా బమ్షుణో జైన పూఅం 

ణివ్యత్పేదు ” త్తి, 

మునుపు మదనిక, వసంత యేని ఏమియు చెప్పి _ చెప్పుచు _ ఉండ లేదు, అటున్న 
యి 

ఈమాటలు సంగ తమగును, అట్లు లేదు కావున ఇది ఆసంగత భాషేతము, 

ఆశ్యే న కిమపి మన్త్న్యయామి _ ... యసీ = అశ్యా._ నేను _ నీవు. వీమియును 

చెప్పలేదే, నీవు “త ర్వాత * అని యడుగుటప, ఇట్టి యసంగత జల్బనము విరాళిలో 

6 నా్యాడావ స్థను తెలుపుచున్నది, కిం. “తత్ర తతః? _ “తర్వాత తర్వాత ” ఆని 

యడుగుచున్నావే! కిం మయా భణితమ్ _ ఇంతలో ఇప్పు జే తొ నన్న మౌటను 

మజ-చిపోయినకి, “శీను ఏమంటిని?” అని యడుగుచున్నది స్మభూ కేపకొ = 
బొమలు ముడుచుటతో, పరావ మానుటం జెలుప్రును, జ ప్పి కలుగుటను సూచించును, 

ఆం ఏవమ్ = అవును, ఇస్తే (ఆంటిని అని శేషము.) ఆదిథ లీ = చెప్పుచున్న ది, 

(ఉత్తరువు వేయు చున్నది, స్నాత్వా = స్నానముచేసి దేవతార్చన వేయుంము _ 

అని, అద్య న స్నాస్యామి = "నేను ఇప్పుడు స్నానము చేయను, తత్ 'బ్రావ్మాణ 

ఏవ _ ... కావున (బాహ్మణుండే పూజ చేయునుగాక _ అని, తనకు దానికి 

నీ పిక లేము న 
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చేటీ__య చా ర్యాజ్ఞావయతి. జం అజ్జఆ ఆణ వేది] 

(98 నిప్కూ- నా 

మద.____ఆ గ్య స్నేహః పృచ్చలతి, న పురోభాగితా ; త త్కి_ం౦ 

న్విదమ్ ? ( అజ్జవ, సిచ్రేపనో పుచ్చాది, న పురోభావదా, తౌ 

కిం శేదమ్ ? ] 

వన న్స--మదని శే, కీదృశీం మాం (నేవ సె! [ మదణిఏ, 

శేరిసిం మం వేక్టసి? ] . 
త్తి 

ముద___ఆ ర్యాయా ః శఛూన్యహృదయ ల్వేన జానామి, 

హృదయగతం క మ స్యా ర్య్వాఖిలవ. తీతి, [ అజ్ఞాఆవఏ సుక పొల 

అ త్ర చేణ జూణామి, హిఅఅగదం కం వీ అజ్జఆ అపాలనది శ్ర. ] 

వనన్త-_--సుష్టు తయా జ్ఞాతమ్. వరహృదయ[గహణ 

వణ్ణతా మదనికా ఖలు త్వమ్, [ సుట్టు తువ జూణిదమ్, వర హిఅఅ 

గ హాణవణిఆ మదణిఆ కు తుమ్. | 
య్ షి ౧ 

అన్యే స్నేవాః ... = అక్కా, స్నేవాః = స్నేహము _ నీయందు నాకు 

కలదే అది _ అడుగుచున్నది, న పురోభాగితా = నీయందు తేప్పుపట్టుట కాదు, 

తత్ కిం ను ఇదమ్ = మటి యిదేమిటి అక్కా (ఇట్లున్నా మే ? కీదృశీం మాం 

పళ్యసి = ఎటిదానినిగా నన్ను చూచుచున్నా వే? నీవ నేను ఎటిదాననుగా అగ 
ళు టు 

పడుచున్నా ే* ఆర్యాయాః కూన్యవ్యాద ... అషతీలీ = అక్కు పరాకుగా _ 

ఏక తానము-గా ఉండుటం బట్టి, మనసులో ఎవనినో అక్క కోరుచున్నది, ఎవని 

మిందనో మనసుపడి యున్నది అని అనుకొనుచున్నాను. నుష్హు ... _ చక్కలా 
కనిపట్టితివి, నీవు, పరహృద ... పణ్ణితా 0 త్వమ్ = ఒరుల వాదయమును _ 

తఅంఫును కనిపట్టుట యందు పండితురాలవు _ అది విద్యగా చేర్చిన నిఫపుణవు, 

మదనికవు _ నామనోగతమును కనిపట్టి నన్ను సంతోషపెట్టు చున్నావు _ మదను 
నంతటి దానవు. 
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మద... సీయం మే (పీయం, కామః ఖలు నామెష భగ వాకా, 

అనుగృహీతో మహోత్సవ సృరుణజసన్య, త త్క-థయ త్యార్యా, 

కిం రాజూ రాజవల్లభో చా సేవ్య తే. [వీఅం మే పిఅం, కామో 

క్ట జామ వసో భఅవం, అణుగహీదో మహూనవో తరుణజణన్ప, 

తా కధేదు అజ్జఆ, కిం రాఆ రాఅవల్లహో వా శీపీఅది, 

వనన్మ__చేటి, రను మిచ్బామి, న సేవితుమ్, | హాక్టో 

రమిదు మిచ్బామి, ణ సేవిదుమ్. ] 

మద... విద్యావి కే పాలంకృత ః కిం కో 2పి (బాహ్నణయువా 

కామ్య తే, [ విజ్ఞావి సేసాలంకిదో కిం కో వి బహ్మణజుల కామాఅది. ] 

వన న__పూజనీయో మే (బాహ్మణజనః, [ పూఅణేఓ మే 

బహ్మణజణో, ] 

మద___కి మనేక నగరాభిగమనజనితవిభవవిసారో వాణిజ 

(పియం మే = నాక ఎంతయో ఇష్టముగా, సంతోషముగా ఊన్నది. శామః 

ఖలు ఏవ భగవాకా = ఈ దేవుండు శాముందను పేరివాండు గదా, కామ్య తే 

అనేన = కామింప6 జేయు వాడు మరులు గొల్ప్బువాండు గదా, అనుగ్భహీత 646 

నస్య = జవ్వనము పెకొన్న వారికి ెనుంబండువు అనుగహింప6 బడినది, మతే 

యెవరో ఆయన, చెప్పవమ్మా ఆకా, కిం రాజా ...-ఆ నీచేత సేవింప 

బడుచున్న వాడు, సేవలచేత వళశపజణచుకొన6 (కోరు బడుచున్నవాండు, రాజూ 

లేక రాజునవ (పియుండు నుటెవ(డెనను గొప్పు హోడా కలవాడు మం[తియా, 

సేనాపతీయా*ి అనుట, దీన ఇది వసంత సేన కన్నెటికపుం దొలి వలపు అని 

సూ-చితము, హాహా, రనుం ... = ఓసీ రమింపంగోరుదును, సేవింపను గాదు, 
జట 

మననిచ్చి కలాంగనవలె సంతోషింపల గోరుచున్నాను, (అక్సైన) కిం విద్యా 
a 

విశేపా ... మ్యతే = గొప్పవిద్యలే అఅంకారముగాంగల యొవంటేని వయసు 

(శాహ్మాణుడు వలవ బడుచున్నా డా * 

పూజనీయః 2 - (ద్రాహ్మణుని చే వూజింతును (శామింపను అనుట) 

అని, కిం ఆనేక నగర ఆభిగమన ... _ పెక్కు_ నగరములక (చేరములక 



ద్వితీ యో ౬ జ్య! 117 

యువా వా కామ్య తి ? [కిం అతేఅణఅరాహిగముణ జణిద విహావ 

వికారో వాణిఅ జుఆవా కొమోఅది, ] 

వన న్న-__ వేటి, ఉపావూఢ స్నేహా మపి వణయిజనం పరి 

త్యజ్య దేళాన్తరగమనేన వాణిజజనో మహాది యోగ జం దుఃఖ 

ముత్చాదయతి. [ హర్ష, ఉవారూఢ సిజేహం పి వణఇజణం వరిచ్చ 

ఇల "దేనన్నర గమకోణ వణిఅజణో మహాన్మం విఓఅజం దుఃఖం 

ఉప్పాబేది, | . 

మద.___ఆ ర్వే, న రాజా, న రాజవల్లభః న _ాహ్నణః, 

న వాణిజజనః, త త్మ_ ఇదానీం న భర్భ్భృడారిక యా కామ్య తే ? 

[ అజ్జవ, ణ రొఆ, ణ రాఅవల్లహో ణ బక్టుణో, ణ వాణిఅజణో, 

తాకో దాణిం సో బట్టి దారిఆవ్ కామాలఅది. ] 

వనన్న-__-చేటి, త్యం మయా సహా కామ దేవాయతనో 

ద్యానం గ తాసి, [ హక్షో, తుమం మవ కామ దేవాఅదణుజ్ఞాణం 

గదా అసి ] 

మద..ఆక్యే, గ శాస్తి, [అజ్జవ, గదహ్మి ]: 

పోయి దానం గలిగిన గొప్ప సంపద గలవాడు, వణిగ్యు వా +“ ఎ యౌవన 

వంతుండగు కోమటి కోరంయడుచున్నా6డా * నాహ్లో ఉపారూఢ ... _ ఓసీ ఎంతో 

అను రాగము గఅదానినెనను _ క్షణవియోగమును సయితే ము ఓర్వలేనిదానినైనను? 

(ఇంట) వదలిపెట్టి, డేశాంతరగమనముచే, కోమటివాండు ఎంలేని వియోగ 

దుఃఖమును కలిగించును. (కావున అట్రివాండును కాండు అనుట), ఆశ్యే ... = 

అక్కా, మటి రాజు కాండు, రాజవల్ల భుండుం గాడు, (బావ్మాణు(డు కాడు, 

కోమటియుం గాడు, (అంటివే, తత్ కః ఇదానీం ... = మజెవ(డు వాడు, 

భత్భ౯ దారిక చేశ కోరయబుడు చున్న చాడు * 

త్వం మయా సహ ...=నీవు నాతో కూడ శామదేవుసడి తిరునాళ్ళక 

వచ్చితీజే, .., గతాన్ని = వచ్చితిని, తథా అపి = ఐనన్కు (అట్లు వచ్చి చూచి 
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PRE + | 
వనన్న__త ఛా పి మా ముదాసీ నేవ వృచ్చసి, [తహ వి 

మం ఉడాసీగా వీల పుచ్చసి, ] 

మద__జ్ఞాత మ్, కింన వవ యే నార్యా శరణాగ తొభ్యు 

వవన్నా, [| జాణిదమ్, కిం సో చేవ చేణ అజఆ నరణాఅచా అబు 
ప్ జ్ భి 

వవణా, ] 
[వ 

వనన్న___కిం నామధేయః ఖలు నః? [ కం ఇామేఓీ క్ట 

సో?) 

మద___న ఖలు (ేేష్టిచత్వ రే (వతివనతి. (సో ఫ్ట సేట్టిచ త్తే 

వడివనది. 

వనన్న__._అయి, నా మాన్య వృష్టాసి, | అం ణామం స 

పుచ్చిదాసి ], 

మద___న ఖలు ఆశే, సుగ్చహీతనామధేయ ఆర్య చారు 

దతో నామ, | సో క్ట అజ్జవ, నుగహీదణామ హేఓ అజ్ఞ చారుదతో 

అంతయు ఎటింగినదాన వెనను), ఉఊదాసీనా ఇవ = ఎటుంగక ఊరనన్న దానివ లె, 

అడుగుచున్నా వే! జ్ఞాతమ్ = (ఆ) తెలిసినది కిం స ఏవ = ఏమి, ఆతంచజేనా, 

యేన ఆర్యా ... పన్నా _ ఎవని చేత, అక్క శరణాగతయొ _ రతణ కోరినటె, 

కాపాడంబడినదో, కిన్నామభేయః = ఏపేరుగలవాండు అతండు 9 అతని పేరేమి? 

స ఖలు ౩:*, = ఆయన, కోవమటుల చదరములో _ వొక్్లలో _ వాటికలో _ పేటలో _ 

శాఫురమున్నాండు గదా అయి = ర్డీ మంచిదానాా నామ ,,, = ఆయన పేరు 

అడిగితివా ? నుగృహీత నామధేయః _ ఇది యొక గారవనూచకఫు మొౌట _ ఎవని 

“పీరు పలుకటయు మంగళకర మో . బలి, యుధిష్టిరు(డు _ మొదలై నవారిం బోని 

వాండు _ (పసీదుండనియు, 
థి 
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వస న్మ-_( సహర్షమ్) సాధు మదనిశే, సాధు, సుష్టు త్వయా 
కాలమ్, [సాహు ; మదణివ, సాహు సుట్టు తువ జాణిదమ్ |. 

మద. ( స్వగతమ్) వవం తావత్ , [ ఎవ్వం జావ ] (వకా 

ఫమ్ ) ఆశ్వ, దరిదః ఖలు న (కూయ శే. _ అజ్జఏి, దలిద్దో క్ట స్లో 

సుణీఅది. ] 

వన న్న___అతవవ కామ్య తే, దర్శిదపురువనంకా న్న మనాః 

ఖలు గణికా లోకే ఒవచనీయా భవతి, [అదో చేవ కామిోలఅది, 

క్ట సో పురిననంక నృమణా స్ట్ గణిఆ లోవ అవఅణీఆ భోది. ] 

ఆశే, కిం హీనకుసుమం నహకారపాదవం మధు 

శక్యః పు పునః 'సివన్స్నే 2 ( అజ్జవ కిం హీణకుసునుం నపహాఆర పొదవం 

మహుఅరీఓ ఉణ సేవని? ] 

వనన్త__అత ఏన తా మధుకర్య ఉచ్యనై [అదో జేవ 

తాఓ మహుళఅరీఓ వుచ్చన్తి ]. 

సాధు మదనికే = బళి మదనికా బళి నీవుచక్కాలా _ లెస్సగా _ ఏటి 

తివి ఏవం .., = అయే చాగుగానే ఎటింగితిని ఇది స్వగతము _ వసంతప 

శతెలియసీక తాను తనలో అనుకొనుట _ బాగుగా చే ఎటింగితిని ఈకోరిక అంత 

మంచిది కాదే అని తాను అనుకొనుట, బయటికిని ఇట్లు పలువచున్నది, 

ఆశ్యే ౨ అక్కా (వట్టి) పీదవాడని కదా వానిం జెప్పుకొందురు, 

అతే ఏవ *.. = కావున నే, నేను వలచుచున్నాను, దర్శిద ఫురుషునిమో(ద 

మేలుపడిన, బోగముది _ లోకములో జనులగుంపునక ఉమ్మడి యనుకొ నంబడినది, 

“Xn ఆస న్స్వొాల్ ర న్ ల్వేన ఇతి” _ గణీక _ (నిజముగా, అవచనీయా = నింద 
అమన అనాలో 

పాలుగాక  మెచ్చుకొనం దగినది, ఆర్యా, కిం హీనకునుమం +... = అక్కా, 

మణి పూలులేని .. రాలిపోయిన తీయమౌమిడి చెట్టును తేంట్లు, ముసరుకొనునా * 

అత ఏవ ... = అందులకే అవి * మధుకరులు” = లతే కూర్చునవి _ బిచ్చ మెత్తునది 

అనియు ధనము (పోగు చేయు వారు కడా . బోగమువారును _ అనుట, తాము 
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నహాసా నాభిసార్య తే? [అజ్జవ, జఇ సో మణీసిదో తా కీన డాణిం 
పాసా ణ అహిసారీఅది 1] 

మద___ఆ ర్యే, యది న మనీవీత న త్కి- మర్థ మిదాసీం 

వనన్న___చేటి నహ సాభిసార్యమాణః ప్రత్యువ కార 

దుర్భలతయా, మా తావత్, జనో దుర ర్లభదర్శనః పున అనిపి 

_ [హాష్టో, నహసా అహీసారిఅనో వచ్చుఅఆరదుబ్బలదావ, మా 

దావ, జణో దుల్ల హదంనణో పుణో బవిస్సది. ] 

మద-_కి మత వవ సో ఒలంకార నృన్య హస్తే నికీవః, 
నప గర్ [కం అదో జేవ సో అలంశారఓ తన్స హాలో ణిక్టి తొ 2 

వసన్త__చేటి, సుష్టు త్వయా జ్ఞాతమ్, (వ హక్టో, సుట్టు టే 
జాణిదమ్ ] 

నాంతాన _ రత్తి సుఖము _ అనుభవింప. గోరువారు కారుకదా_ యది స నునీషితః = 

ఆతడు కోరంబడిన క్షైన , తేల్ కి మథళ౯ాం = మటి యెందులక, సవాసా = వెంట సే, 

న అభిసార్య తే = అకిస్ యింటికి పోవకన్నావు? త్వయా _ అని శేషము, అనలా 
అతడు “పీదవాడు నీకడన వచ్చుటకు “భారము పూనలేక యుండును, నీవే 

అకనియింటికిం బోవుదువేని, సీవ దుర్గభు(డు కాయబో(డు, సులభుందే అగును 
గదా, ఎందులకు ఈ యాలస్యము చేయుచు చాధపడుచున్నావు*ి చులకన 
ఐపోవుదునని భయమా? మేమి 

సవాసా అభిసార్యమాణః _ తటాలున _ ఒండొరులక నమ్ముక ము కదురకము 

నుప (ప్రత్యుపళార దుబకాలతయా = నగ, చీర _ ఇట్టిదానిని బదులు ఇచ్చి 

తప్పి పజుచు శ క్తి లేనందున, జనః = (ఆఅ) జనము, పునః = “మరల మణీ, దుఠలజాభ 
దశకానః = ఆగ పడని వాండ్రు భవిష్యతి = శాయగలండు, కావున, మాతానత్ = 
(అది యొంతమౌ[తమును కూడదు, 

కిం అత ఏన .., = అందులకే ఆనగను ఆతని వేత ఇల్లడ చెట్టితీవా 9 నుష్టు 
త్వయా జ్షాఠమ్ = నీవు లెస్సగా తలంచితివి _ ఈ యర్థము నాటకాలలో తజిచ్చు 
కాదా _ ఎటీంగితివి, కనిపట్టితివి, (గహించితివి _ అని మెప్తూ, నిజముగా నివు 
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[నేవశ్యే ] 

అశే భట్లారక, దశసువర్లన్య రుద్దో ద్యూతేక రః (వవలా 
లు 

. యితః, [(వవలాయితః, త దృహాణ గృహాణ, తి, తిష్ట దూరా 
౧ 

దారిదొంగల భయమునవ అక్క_డ "పెట్టివచ్చినదానవు కావు; మేమన, ఇందులకు, 
వానికి నమ్మక మం గొలుపుటక _ ను అట్లు దారి ద్యమనవ అలత్య పెట్టుదానను 

శా నని అతనికి తోంపంజీయుటక, 

నేపా్యే _ తెరవెనుక _ ఆరే భట్టారక _ ఒరే సభాపతి, జూదగాం[డ 

మేస్త్రీ మధ్య స్థు(ణా _ ఇపు డిచట మువ్వురు (పజేశించుచున్నారు, ఓడిపోయి 
పరువెత్తిన జూద _ వానికి సంవావాకు( డని “పేరు, వాని విడ్య సంవవానము _ 

సంవావాము _ ఒళ్ళు పిసుపట _ మొనుసులవ “మాలీక్” చేయుట, ఇందు వానికి 

పేరును _ సంజ్ఞయు _ అదే ఐనది, మటియొక జూదరి _ వానికి సంజ లేదు? 

ద్య్యూతకరుండు _ జూదరి అనియే ఉన్నది. . వాండు గెలిచినవాండు _ సఖివండు 

మధ్య్న్గసుండు, వీరి తగాదాలు నిరయించువా(డు, లీఖి ణ 

యాజ్ఞవల్క్య మితాతమరలో జూదము ఆడ(దగు ననియు, సర్మా_రునన 

పన్ను కట్టి సర్కారు రత్నణ పొందందగు ననియు, కలదు, 

'సభికః కారయేద్ ద్యూతం డేయ చేయా చ్చ తత్కృతమ్ 

దళకం తు శతం వృద్ి స్తతః స్వాత్ ద్యూతే కారి తా 

అథవా కితవో రాజే దత్వా లాభం యథోచితం 
ఖా 

(పకాళం 'దేవనం వర్యా దేవం దోపో న విద్య లే.__ఇతి, 

మనువు కాడ దని నిషేధించినాండు, 

ద్యూతం సమావ్యాయం చెవ రొజూ రాష్ట్రా న్ని వారయీత్ 09 

(పకాళ మేవ తాస్క_ర్యం య దేవన సమావ్యాయా,..అని, 

దళ సువణ౯ స్య = పది నువర్శముల కోసము, సువర్ణము ఎనుబది 'రతుల 

బంగారు నాకము _ మువారీ అనంబడునది _ "పెద్ద ముక మే, రుద్ధః = ప పట్టువడి, 

ఓడి చిక్కి, జూదరి సంవాహకండు పరారియెనాండు, "కల్ గృహాణ గృహాణ _ 

శావున పట్టుకో పట్టుకో, (ఇంతలో అపాజీపోయిన వాండు దూరాన ఆగపడ(6గా, 

MR — 16 



122 మ్భృ చ్చ కటికమ్ 

త్పృదృష్టో ఒసి, [అలలే భట్టా, దశసువళ్ణాహా లద్ధు జూదకరు 

వవలీణు వవలీణు, "తా గేణ తా గణ, చిట్ట చిట్ట దూలా 

(వ్రవిశ్యాపటీకేవణ సంభ్రా న్మః) 

సంవాహక :. --అశ్చర్యమ్, కష్ట ఏవ, దూత కర భావః, 

[ హీమాణ సే టూ క్త వసో జూదీఅలభావే ). 

న్లో, నవబన్షనము క్ష యేవ గర్షభ్యా 

న అాడితో ఒఒస్ఫి గర్షభ్యా 

అజ్ఞరాజము కృ యేవ హో శక్త్యా 

వానిని (ఈంచావావనింగూర్చి) నిలునీలు _ దూరాత్ (ప్రదృష్టో ఇసి = దూరము 

నుండి అగ పడినవాండ వెతివి, ఇది యా జయించినవానిమాట _ కొంత మేస్త్రిని 

గహార్చియు, కొంత సంవావావం గార్చ్పియు, 

అపటీక్నేపణ _ పటిని _ తెరను _ జీయకయీ _ పట అశేపీణ _ అనియు 
చెప్పబడును _ పటము _ తెర _ జేయకయు, నూచిత సాధారణ (ప వేశమునకు _ 

పటీ _ పట _ కేపము _ వేయుటయు, సం| భాంత _ ఆనూ చిత -మెన 'సం|భ్రమము 

(= వడి) తోడి (పజేశమునక శేషము _ జేయుట _ లేమియు _ నిబంధనము, 

“పటాకేపము _ తెర జేయమి? ష్నార్ర ప్రవేశమునకు తెర జేయుటయు, 

(ప్రవేశమునకు తెర వేయమియు నియతములు, ౫” (పీయద. వే, వేం, 

టీక, ఫు. 74. 

పంల జ | ron హీ = ఆశ్చర్యము! ద్యూతకరభావః _ జూదరివృ త్రీ, కష్టః _ 
కష మెనది _ చిక్క_అతో హాడుకెన్నడి, ₹€౨6...- 

శో, ౧. నవజనన ముక యా = (కొ త కటునుండీ విడీపింపయిడిన, 
య థి వ! నీ లు 

గదకాఖ్యా ఇవా ఆడుగాడిదవేతం బో లె గదజ భ్యా = గర్లభము అను సారెచేత, 

వాక జా అయో్య్యో, అతాడితః అన్ని = కొటయుడికిని, అశు, శక్యా ఇ శకి ఆను సారె 
, ల య అనాటి ని 

చేత (సార = పాచిక్కు అబ్దరాజము కృయా = అంగ దేశపు రాజైన కర్దని చేత 
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షుటోత్క_ చ ఇవ ఘూతితో సి శక్తా. ౧ 

[ అవ బనణ ముక్కా_వఏ విఅ 

గదహీవ హో తాడదో హీ గడ్లహీవ 
య ఈ “ది 

అజలాఅముక్క_వ విఅ శత్తీవ 

ఘడుకోో_ విఅ ఫఘూదిదో హ్స్ శత్రీన క్ 

న్లో, లేఖక వ్యావృత హృదయం నభికం దృష్టా రుటితి (వ్యభష్టః 

ఇదాసీం మార్షనివతితః కం ను ఖలు వ రణం (వవబ్యే! 9 

[ లేఖఅవావడ పీఅఅం శహిఅం దత్తూణ యతి వబ్బ స్టే 

వఏణి ౦ మగణివడిదే కం ణుకు శలణం వవచ్లే ? |] 
లా a కి జ 

అనన అలాటి * 

ఘటోత్కచుని వలె (హిడింబీ ఫీముల కొడువవల్రె, ఘాతికః అన్నీ = కొట్రంబడిన 
వాండనెతిని, గర్జళ్ళ జూటి కాబోలు, గవ్యలుతాపీన ఉరిదా డేని ? 

జాదపుటాటలో ఓడిపోయి పంబెపు డబ్బు (చేత లేనందున) కట్లనందుక 

పాచికలతో చే విటు కొటయణుడితిని, చువరము 80 సరిగింజల యెతు బంగారు 

నాకోము, 

శో ౨ లేఖక వ్యాపృత హృదయం = (జూదర్ల పగత్తులు మొదలె నవి) 

(వాయుటలో పనివడ్డ మనసుగల _ ఆపరాకులో నున్న, 'సభికం = జూదపుమే స్త్రీని, 

దృహ్వై = చూచి, రుట్ ఇతి = తటాలున, పభపష్టః = తప్పించుకొని పరువెత్తి 

తిని, మొగజానిపతితః = దారిలో _ బాటలో _ పడితిని ఇదానీం = ఇప్పుడు, 

కం = ఎవనిని, శరణం = రతవనిగా, (పపద్యేను ఖలు = పొందుదునో కదా, 

జూదాన ఉఓడితిని. మేస్త్రీ. నాచేయి పట్టుకొ న్నాడు, పోనీక, వాండు 

(వాంతలో మనసు పెట్టియుండంగా, ఏమరుపాటున చేయి లాగుకొని తటాలున 

పరువెత్తి వచ్చి ఇట బాటలో పడితీని, ఇక్క_డ ఎవరిని నన్ను కాపాడుమని 

ఆడుగ (అను 2 



124 మృచ్చకటికమ్ 

త ద్య్యావ 'బేతౌ నభిక ద్యూతక రా వన్యతోో మా మన్వివ్యలతే:, తావ 

దహాం వివరీ తాభ్యాం పాదాభ్యా మేత చ్య్చూన్య చేవకులం (పవిశ్య 

చేవీ భవిప్యామి, (తా జావ ఏడే శహిఅజూదిఅలా ఆల్ణదో మం 

అశేశన్సి, తావ హాక్కే. వివృడీవేపొం పాచేహిం వధం గుల్ల బేవ పేక ని గా వివ వ 
ఆలం వవిశిఅ 'బేవేభవిశ్శమ్ J 

( బహువిధం నాట్యం కూ తథా స్థితః) 

(తతః (వవిశతి మాథురో ద్యూతకరశ్చ ) 

మాథురః___అ ే  భట్టారక, దశసువర్ణ న్య రుద్దో ద్య్యూతక రః 

(వవలాయితః (వవలాయితః, తద్ద్దృహాణ గృహణ, లిస్టు తిష్ట, 

దూరా త్ప్రదృష్టో ఒసి. [(అలే భట్టా, దకసువకాహా లుద్ధు జూద 

కరు నవలీణు వవలీణు. ఆతా భల గణ, చిట చిట, దూరా 
బా “వొ థె ఠి 

త్సేదిట్లో ఒసి, ] 
లు 

తత్ = కావున, వీత సభికద్యూత కార కా = జూాదప్ర మే స్త్రీయు, 

జాదగాడున్కు మౌం = నన్ను, అన్యతే? = ఒకతట్టు, యావత్ అన్విష్యతే£ = 

'వదకలోపల, తావత్ = అంతలో, అసహాం = నేను, విపరీ తాభ్యాం పదాభ్యాం = 

- ఎదురుమళ్ళిన _ మళ్ళింప6 బడిన _ పాదములతో _ అట్టి యడుగుల గుజుతు కలుగు 

నట్లుగా, ఏతత్ శూన్య దేవకలం = ఈ పాడుపడిన గుడిని (పవిళ్య = చొచ్చి, 

జేపీ భవిస్యామి = (ఆందలి) "దేవత గా ఐపోయెదను, బహువిధం = పలు తెఆంగుల, 

నాట్యం కృతా్య్శ = నృతము చేసి తథా సీతః = అటు _ చేవళములో విగవా 

ముగ (కః చ దు i ॥ య 

ఎదురు అడుగులు వేయుటయు నృత్యమాడుటయు అడుగుజాడ గుటుతు 

తెలియకుండుటకను, ఒక శేళ అట్లు సందేపొంచినను, లోపల లేడు మరల 

ఎటో బయటితట్టు పఠువెల్మిన్నాడు ఆను (భమ కలిగించి తన్ను చేర కానీ 

కుండుటకను, మాథురః _ మథు౮ "పట్టణము వాడు, 
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ద్ఫూతకర 

వో, యది (వజసి పాతాల మిన )౦ నరణం చ సాం పతం యాసి 

'నఖికం వర్ణయి తే ఏకం రు దో పీ నరశ్నీతుం తరతి, 3 

[జయి వజ్జసి పొదాలం ఇన్షం కలణం చ సంవదం జూసి 

9 గ హీఅం వజ్జిల ఏకం దుద్దా విణ రక్ట్రిదుం తర], 

మాధథు_ 

కుత కుత సునభిక వివలమ్భుక 

వలాయసే రే భయవరి వేపి తాజ్ఞక 

వచే వదే నమవివమం సల న్కులం 

యశో ౬_తికృవ్మం కుర్యక్ ర 

3 

న్లో, 3, పాతాళం |వజని యది = పాతాళమునకు _ చీకటితో నిండిన 
అధథోలోక మునకు పోయినను, సంపతి = ఇప్పుడు, ఇన్ల్రం చ శరణం యాని 

(యది = (మింట) ఇంద్రుని శరణు జొచ్చినను, నముచ్యసే _ అని శేషము _ 

విడువంబడదవు _ విడుపు పొందవు _ తప్పించుకొనలేవు, ఏకం సఫికం వజకాయి తా 

ఒక్క జాదపు మేస్త్రీ ని విడిచిపెట్టిన _ అనంగా వాడు తప్పు రుదః అపి = 

రుదు(డు సయితేము, నకితుం = కాపొడుటవ్క, న తీరతి = సమర్థుండు కాడు, 

పాతాళము చొచ్చినన్రు ఇంద రుదులను శరణు జొచ్చినను నీవు 

తప్పించుకొన లేవు, 'సభికండు ఒకంచే నీక గతి_బాడే కావవలయును, లేక విడువ 

వలయును, జఒరుండు ఎంతటివాండును నీకు ఏమియు చేయలేండు, 

శో ఈ శే=పఓరి నుసభిక విప్రలమ్మక = మంచి సఖిపని మోసమా 

పవేయువాండా భయ పరివేపి తబ్ద్బక = భయముతో మిక్కి_లి వణ(పగొన్న 

చేవాముగలఅవా(డాా పదేపదే = ఆడుగడుగునను, సమవిషమం = సరి, ఎగుడు, 

దిగుడు _ చోట్ల, ఒండుదానిని వేలొండు గా (బమనీ, స్టాక్ = త్రో ట్రుపడుచును, 

కులం యశ; ఆతిక్ళష్లం కకవజా౯ా = కులమును కీ రిని ఎంతే యు నల్ల గాచేయుచు - 

చెడ్డ వల మున పుట్టినవాడు, ఆపయశన్సు కలవాడు అని యనిపించుకొను చు, 

మత కుత్ర = ఎక్క జెక్కడీకి, పలాయ సే = పరు వెత్తెదవు * 
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[ కహిం కహీం సునహి అవివృలమ్మాఆ 

వలాసి లే భఅవలి వేవిదజ్ఞఆ 

వదేవటే నమవినమం ఖల నృఆ 

కులం జనం అదికనణం క లేన్సఆ, ] 

[6 మక ్ధ రర రాకా 
జా” ౯-౮ అకు స 

మాధథు____( ఆలోక్య నవితర్క-మ్ ) అనే వివతీపౌ పాదా 

(వతిమాళూన్యం చేవకులమ్. ధూర్తో ద్యూతకరో వివతీపాభ్యా 
సాదా భ్య్వాం చేవకులం (వవిష్థః, [అలే, విన్నదీవు పాదు, వః 

మాశుక్టు చేఉలు, (విచిన్న్య) భుత్తు జూదకరు వివ్నదీ వేహి. 

పొచేహిం చేఉలం వవిట్లో ] 

ద్య్యూత.__తతో ఒ.నునరావః, [ ఆతా అణున నేమ ] 

మాథు.___వవం భవతు, [ ఎవ్వం భోదు | 

కీరి మన సభికుడు ఎంత మంచివాండు, వానిని మోసగింతువు, భయ 

ముతో అంత వణికెదవు, “చేల సరిగా ఉన్నను మెజక పల్లములుగా ఉన్నన 

ఒక్క తీటంగానీ తడల జెదవు, నీవలానికి కీర్తికి మనీవూనీ చెడ్డ వాడ వీ 

అనిపించుకొను చున్నావు, ఎక్కడికి పరువెత్తెదవురా, నీవు 4 

పదం దృష్టా = అడుగు (గుజుతు) చూచి, ఏషః = ఇద్కి (వజతి = పోవ 

చున్నది, ఇదిగో ఇటు నడిచినట్లు ఉన్నది ఇయం పదవీ = ఇదిగో దారి _ అడుగ 

జాడవరుస __పణహై = అగపడకపోయినదిి సవిళక కాన్ = విమర్శతో _ చక్కు_ ౯7 

ఆలోచించి ఊహించి, పాడె వి పతీషౌ = అడుగులు తల క్రిందుగా ఉన్నవి, చేః 

కలం = దేవళము, (పతీమాళూన్యం = వి|గహాము _ బొమ్మ _ లేనిది, జూదగాండ 

బలు మోసగాడు _ వి పతీపాభ్యాం = తల|క్రిందులె న, ముందు వెనుక లైన . 

పాదాభ్యాం=అడుగులతో_ వెనుక క నడచిన యడుగులతో, చేవకలం (ప్రవిష్ట్రశ= దేవ 

శము చొెచ్చినాండు, అనుసరావఃా వెంబడింత ము, ఇరువురు 'దేవళ.ములోే ప్రవేశించి. 
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(ఉభౌ ేవకుల్మవ వేశం నిరావయతః దృష్టా పనోన్యం సంజ్ఞావ్య ) 

ద్యూత...క థమ్ కాష్టమ యా (వతీమా, [కధం కాట్ట 

వుయిీిా వడీమూ ] 

వమూధథు.___అనే, న ఖలు న ఖలు, .శ_ల(వతిమా, [ అలే 

ణహు ణహు, (కె లవడిమా, ] (ఇతి బహువిధం చాలయతి, నంజ్ఞావ్య 

చ) ఏవం భవతు వహీ ద్యూ తేన క్రీడావః, [ఎవరం భోదు 

వహి* జూదం కి లేను, ] (ఇతి బిహువిధం ద్యూతం కీడతి ), 

నంవా_ ( ద్యూ తేచ్బావి కార సంవరణం బహువిధం కృత్యా 

న్యగతమ్ | అరే; 

న్లో, కత్తాశబ్దో నిర్నాణక న్య హారతి హృదయం మనుష్యన్య 

ఢ క్కా-శే బ్బ ఇవ నరాధివస్య (ప భష్ట్రరాజ్యన్య, స్కో 

పరికించి (=నిరూపయత:$), అన్యోన్యం సంజ్ఞా హ్యడబండొ "రులు సన్న చేసికొని, య 

అన౦లగా అది (పతిమ గాదు, సంవావాక(డే _ అని కనిపట్టియు, కథం కాస్థ 

మయో _న ఖలు న ఖలు. లీ జూ ఏమి _ కొయ్యతో ఖేసినదిగా నున్నది! కాదు 

కాదు . శిలతో _ జాలితో చేసినదిగా ఉన్నది ఇతి _ ఇట్టనుచు _ బహువిధం = 

పలు తేఅంగులు, చాలయిత్వా = ఆడించి _ (నిజ మిటి(గి _ ఎటు (నట్టుగా 

ఒండొరులు సన్న చేసికొని, 

ఏవం భవతు = ఇట్లగుం “గాక. ఏహి = రమ్ము, ద్యూతం (కీడావః = బాదము 

అఆడుదము, అని _ బహువిధం ద్యూతం (శ్రీడతి _ పలు తెజంగుల. జూదము ఆడును, 

నిన దార్ధము ఆట అఫినయింతురు, 

ద్య్యూత ఇచ్చా సంవరణం బహువిధం కృత్యా _ జాదమాడు కోరికను 

చాంచుటను పలు తెజంగుల6 గావించి, ఇముడ్చ్నుకొన లేక - (స్వగతమ్ = తనలో 

అనుకొను చున్నా6డు, 

న్లో, 2. కత్తా శబ్దః _ కత్త అని ఏదియో జూదఫు సాధనము _ కాదా _ 

పాచిక _దాని (మోంత, ఢక్కాాళ బః = (యుద్ధ దుందుఫీమోంత, (వృభప్త 

రాజ్యస్య = పోయిన రాజ్య నుగ అ = రాజ్యమునుండి (థంశము పొందిన, నాధి" 
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[క త్తాశ జే ణిళ్ణాణలఅశ్ళ పాలఇ పహూడకం మనుశళ్శళ్ళ 

ఢక్క-శ దే. వ్య ణడాధివశ్ళ్శ వబ్బట్ట లజ్జళ్ళ ] 

వో, జానామి న (బ్రీడిప్యూమి సుమేరు శిఖర వతననంనిభం ద్య్యూతమ్ 

త థావీ ఖలు కోకిలమధురః కత్తాశబ్దే మనో హరతి, ౬ 

[ జాణామి ణ కీలిశ్ళం శు'మేలు శిహాలవ డణకణ్ణిహాం జూఅమ్, 

తహా వి హు కోఇలమహులే కత్తాశదే నుణం హాలది ] 

ద్యూత._.._మమ పాకే మమ పాశే [మమ పాలే మమ పాఠ్య, 

పస్య ఇవ = రాజునకుంబో లె యుదాన కీడి రాజ్యము కోలుపోయినవాని కై నను, 

మరల రణభేరి (మోత చెవింబడిన _ వేతులును చిత్త మును యుదమునకు ప్రురపుర 

లాడును, అస్తై- నినాజణక స్య _ నాకౌములు _ పంచె ముడ్డుటవ రూకలు _ లేని? 

మనుష్య స్య వృదయం హారతి = నరుని మనస్సును ఆకర్షి ంచును _ ఆడు ఆడు ఆని 

యనును _ ఆడ నాసగొల్పును, ఢక్క. _ అయ్యో అట్టి విభవము పోయినదని ఏడ్చు, 

పాచికల మోత “చెవింబడిన, రూకలేనివానికె నను, చిత్తము ఆంగదు _ 

అడుటకు ఎంతయు (ైపేరించును _ చాడు తన్ను నిలువరించుకొనలేండు, చా 

మటల క్ ప్పుడు అట్టున్నది, 

వో, ౬ సుమేరు శిఖర పతన సన్నిభం = మేరు _ బంగరు _ కొండ 

కొమ్మునుండి అక్కడికి ఎక్కి అందుండి పడుటంబోనిది _ జయము చే బలుధనముచే 

బంగా రుకొండకొమ్ము నెక్కిన సంతసము పొంది అంతలో ఓటమి కలుగలగా 

అందుండి "నేఅను _ పాతాళమునను _ పడుటం బోనిది, నేను ఇప్పుడు అట్టి పాటు 

అనుభవించుచున్నాను _ తథా అపి = అయినను, కతా కబః = క త్తయొక్క ధ్వని, 

కోకిలమధురః = కోయిల _ కూంతవలె _ ఇెవికి ఇంప, మనః వారతి = చిత్తమును 

నెట్టన లాగుచున్నది, 

ఆడుటన పట్టరాని కతూవాలము పెంచుచున్నది_ ఈ యాట చూచుటయు 
దాని (మో(తేలు వినుటయు, 

మను సాళశ్రే = నాక ట్లు లు నాదిపట్టు _ నాదిపాట _ నాది పంచెము _ ఇది 

జూదం |డ భాషితవిశేవము _ కతా _ వలెనే, ఆన్యతః = ఒకతటునుండి, | టి అజా ల 
శా 
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మాధథు___న ఖలు! మమ పారే మమ పారే! [౯ హు, 

మమ పాఠే మమ పాశే 7] 

నంవా.___( అన్యతః నహ సోవనృత్య ) నను మమ పారే, 

[ణం మమ పారే J 

ద్యూత__లబ్దః పురుషః , [లే గోహా 7 

మాథు.___( గృహీత్వా ) అే లువ్తదణ్ఞక, గృహీతో 2_సి, 

సయచ్చ త ద్దశసువర్ణమ్. [అలే చేదణ్ణ్ఞా, గహీదో సి, పఅచ్చ 
తం. దశసువణై్లమ్, ] 

వం 

నం వా___అద్య దాస్యామి, [అజ్ఞ దయిశ్శమ్ | 

మాధథు_..అధునా (పయచ్చ, [అహుణా వఅచ్చ | 

సంవా___దాస్యామి, (వసాదం కురు, [ దంళ్శమ్, వతొదం 

క లేహి ], 
మాధు__అశే, నను సాంప్రతం వయచ్చ. [అల్కే ఇం 

నంవదం వఅచ్చ కీ 

నంవా____శ్రః వతతి, [శిలు వడడి ]: 

(9కి భూమా వతేతి. ఉభౌ బహువిధం తాడయతః, 

సవాసా = తటాలున 'ఊపస్ఫృత్య = సమీపించి; నను మమ పాశే = ఓరి నాతట్రున 

కద్మ్టా పట్లు _ పందెము గృహీతా్య = (వానిని పటుకొని అనే లుపదండక _ 

ఓరి దండమును, _ జూదాన ఓడి కటవలసివచ్చిన ధనమును, ఎగ వేసినవాండా, 

దండన తప్పించుకొన్న వాడా, 

గృహీకః ... = దొరకినావురా, కట్టు, తేర్కా ఆ పదిసువణకాములన్సు 

ఆద్య ... (పయచ్ళ = ఇచ్చెదను లెమ్ము, ఇప్పుడు ఇమ్ము _-ఇ చ్చెదను లే, ఆను 

(గహింపుము _ మన్నింపుము, అనే నను ... పతతీ _ ఓరి ఇప్పుడే ఇచ్చి చేయరా, 

(ఇదిగో తల పడిపోవుచున్నది _ తిరుగుచున్నది _ అని చేలం బడును, ఉబె ... 

తః _ ఇరువురును పలు తేఅంగుల్క కాళ్ళతోను చేతులతోను కొట్టుదురు, ఆంతట 

MR— 17 
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మాధు.___వపషు త్యం, ఖలు ద్య్యూతక ర మజ్జల్యా బద్ధో ఇసి, 

[ ఏను తువముం హు జూదిఅర మణ్ణలీఏ బద్దో 2ఒసి ] 

' నంవా..( ఉనాయ నవిపాదమ్ ) కథం ద్యూతక ర మణ్ఞల్యా 

దో న్స్ ర న్ు (1 ౫ కి బర్బి కాన్ని కష్టము, ఏహోే ౭-స్మాక ౦ ద్య్యూతక రాణా మలబ్ధ్హనియ 

నమయః, తస్మా త్కు_తో దాస్యామి! [కధం జూదిఅలమణలీఏ 

బదో హీ, కీ, వశో అమాణం జూదిఅలాణం అలజ్వ ణీవ శమవ, 
రు ం౮ా ఇం 

తా కుదో దఇశ్శమ్, ] 

మాధు__అశే, గణ్జః (క్రియతాం క్రియళామ్, [అలే, గణే 

నంవా__వవం కరోమి, ( ద్య్యూతక ర ముపస్పృళ్య ) అర్ధం 

తుభ్యం దదామి, అర్థం మే ముఇ్బుతు, [అద్ధం "నే చేమి, అద్ధం 

మే ముఖ్బుతు ] 

ద్య్యూత___వవం భవతు, [ ఎవ్యం భోదు ] 

ఇట్లును 'బెదరింతురు _ త్వం 209 బద్ధక ఆనీ _ ఇదిగోనీవు జూదరుల ముఠాచేత కట్టివెవ6 

బడితీవి, (_దురాయి “పెటంబడితివి) సీవిషయము నుఠావ తెలిసిపోయినది _ 
. టు. | 

ముశఠాపేర (నిన్ను ఇపుడు చేను కటివె చుట, జూదరుల యుర్చాటులం దాటుట 

నారి కందజకు కోపళారణము, నే నొక్క_6దడను మన్నించు చుట్లు * 

ఊస్థాయ సవిపాదమ్ _ లేచి దుఃఖముతో, కథం ++ స్స _ ఏమో ల ముఠా 

చేత కటిపవంబడతినా ! కషమ్ = కటా = అయ్యో, ఏషః ... యః= ఇది జూద 

గాండ. మగు మాక దాంటరాని నిబంధన _ ఏర్పాటు _ ఒడంబడిక ... కావున 

ఎట్లు _ ఎక్కడనుండి, తెచ్చియీంగలను * గణ్గః, క్రియ తాం = పూంటకాంఫుం 

'బెట్టుము, అధ ౯ం తుభ్యం దదామి _ సగము నీవ ఇచ్చెదను, సగము నాక. 
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నంవా.( నభిక ముపగమ్యు ) అర్థన్య గణం కరోమి, అర్ధ 

మకరి మే ఆరో ముళ్టాతు, [ అద్ధశ్శ్ళ గ నే కేమి, అద్దం వీ మే 

అజ్ఞ ముఖ్బదు ]. 
మాధథు._కో దోవః, ఏవం భవతు, [కో దోసు, ఎవ్వం 

భోదు, ] 

సంవా__((వకాశమ్ ) ఆర్య, అర్ధం త్వయా ముక్వమ్, 
[ అజ్జ, అద్దే తువ ముక్కే ] 

- మూ+కు__ముకమ్, [ ముశ్కే- ]: 

నంవా,.__( ద్య్యూతికరం (వతి) అర్థం త్వ యాపి ము కమ్. 

[అదే తువ వి ముక్కే } 

ద్యూతము కృమ్, [ ముక్కే. ]. 

నసంవా.....సాంవతం గమిహ్యోమి.. [ సంవదం గమిక్నమ్ 3... 

మౌాథు-___.వయచ్చ తం దథసువ రం కుత గచ్చసి? [వఅచ్చ 

తం దశసువణ్ణమ్, కహిం గచ్చసి 2] 

నంవా_| పేతు ధం (ప్రేతధ్వం భట్టార కాః, హో సాంపతే 

విడువుము ,.. అస్త శానిమ్ము, అధకాస్య. గణ్ణం కఠోమి _ సగమునక పూంట 

శాంఫు ేర్పటుతును . (పమాణము “చేయుదును, అధకాం ,.. తు. సగము నాన 

రుంండు _ - డు షః . (అందు) తప ఆయ్యు( మేస్త్రీ నీవు _ విడిచి ట్టును గాక, కోదోపః _ (అందు) తప్పు 

ఏమున్నది అమే కానిమ్ము, 
య 

ఆధక౯ాం త్వయా ... _ సగము నీచే విడువ(బడినది _ (అవును) విడువ 

బడినది, సగము. నీవే ,.., సాౌం్మపతీం గచ్చామి = (రేండు సగములు కలని 

అంతయుంగదా. కావున అంతయు విడువంబడినది, కావున ఇంకను) ఇప్పుడు 

పోయెదను, ఈయరా ఆపది సువర్షములను _ ఎక్కడికి పోయెదవు ? 

(ేతధ్వం .. చూడుడు చూడుండు దొరలారా హో _ అయ్యో _ ఒక 

సగమునక పూంటశా(పు ెట్టితిని, ఒక సగము' విడువ (బడినది. కావున మొత్త మే_ 

లు 
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"మేవ వక్ స్యా గణ కృతః, అవర స్యార్ధం ముక్కమ్, త థాపి 

మా మెబలం సాంవత మేవ యాచే, [ పేక్టధ వే 

పో నంవదం జ్దేవ వక్కాపహా అద్దే గణే కదే లోవలాహు ల 

ముక్కే. తవవి మూ అబలం కంపద్యో జేవ మగ్గది ]. 

మాధథు.__ గృహీత్వా ) ధూర్త, మాథురో ఒహాం నిపుణః, 

అత నాహం ధూర్తయామి. త త్సయచ్చ తం లు వృదణ్ణక, _నర్వం 

సువర్ణం సాంవతమ్, [ ధుత్తు, మాధురు అహాం ణిడణు, ఏళ్లే 

తుద ణ అహం ధుత్తి జామి. తా పఅచ్చ తం పేదణ్ణఆ, సవ్యం 

సువణ్ణాం నంవదమ్ 1], 

ef 

3 

సంవా.కుతో దాస్యామి? (కదో దఇశ్శమ్ ] 

మాథు___పితరం వ్మిక్రీయ (యచ్చ. [విదరు విక్కి ణిజ్ఞ 
వఅచ్చ ]. 

నంవా___కుతో మే వి తా, [ కుదో మేపితా ]. 

మాథు.__మాతరం విక్రీయ వ్రయచ్చ,. | మాదరు విక్కి ణిజ్జ 
పఅచ్చ ] 

నంవా.కుతో మే మాతా, [ కుదో మేమాచదా ] 

మాథు___ఆత్మానం విక్రీయ (వయచ్చ. [ అప్పాణం విక్కి 
ణిబ వఅచ్చ |]. జ భి 
రాశియంతేయు _ విడువ(బడినశు కదా, మతి, తథా అపి _ అౌ్రైనను, నన్ను 
బలహీనుని _ కట్లళలేనివానిని _ ఇప్పుడే (ఇమ్మని) ఆడుగుచు న్నా (డు! | ృహీశ్యా = 

పట్టుకొని _ ధూతకా _ మోస గాండా, నేను మాథధురుడనుర్కా నిపుణుండను _ 

నెప్పరిని _ నీమొయను కనిపట్టంగలవాండనురా, న ధూ తేజ _ మోసపోను రా, 

శావున ఇమ్ము, & యోడిన పందెపు సొమ్ము అంతయు ఇప్పుడే, ఆత్మానం 

విక్రీయ పయచ్చ = నిన్ను అమ్ముకొని ఇమ్ము, (అతనే) నామా (ద ఆను[గ హిం 

పుము, నన్ను రాజవీథికి నడిపించుకొని పొమ్ము, 
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నంవా___కురుత (వసాదమ్, నయత వూం రాజమార్షమ్. 

[క లేధ పశావమ్, కోధ మం లాజమగ్గమ్ ]. 

మాథు___వనర, [ వనర ] 

నంచా..ఏవం భవతు, (వరిరాముల్) ఆర్యాః, కీణీధ్యం 

మా మస్య సభిక స్య హాసా ద్దశ భిః సువర్ణ్నకెః (ఆశకాశే దృష్ట్వా ) 

కిం భణతే, __ “కిం కరివ్యసి ఇతి, హే త కర్షక రో భపఏమ్యామి, 

కథమ్ ! అద త్యా (వలివచనం గతః, hs MO బ్రమ మన్యం 

భణిప్యామి, (పున నృ చేవ వఠతి) క వఏహో ఒపి మా మవ 

ధిర్య గతః, హో, ఆర్యవారుద తృన్య విఘటి తే వవ వశే 
మన్ద భ"గ్యః, ల 

[ఎవ్య ౦ భోదు కక క్రి_ణిథ మం ఇ్రమశ్శ్ళ శహిలఅళ్ళ 

హా శ్టాదో దివ. ం శువళ్ణా కేపి కిం భణాధ, కిం కలఇశ్ళళి ” 

En గేహే చే కమ్ముక లే హువిళ్శమ్, కథమ్, అదఇలఅ వడివఅణం 

గదే. భోదు ఎవ్వం, ఇమం అల్లం భణఇన్నమ్, కథమ్. ఏశే వి 

మం అవదీలిఅ గబే, హో! అబ్బచాలుదత్తన్న. విహావే విహడిచే 

వశే వడ్డ్జామి మన్షభావ ]. 

ఆర్యాః _ అయ్య లా రా, క్రీణథ్యం వొం 4౪ కః నన్ను పది సువర్ణ ములు 

ఇచ్చి, యా జాదగాని చేతినుండి కొనుండు, దృష్ట్యా ఆకా శే = మింటంజాచి _ 

ఇది *' ఆకాళ భాషిత ” మనయుడును, “కిం (బవీ "పవ మిత్యాది వినాప్శాత్రం 

(బవీతి యత్ | శ్రుత్వే వానుక్ష మేక సత్ స్యా దాశకాశభాషితమ్,” అని 

లక్షణము, మింటివైపు చూచి, ఏమి చెప్పుచున్నావు అని పాతములేకయే 

పాత్ మున్నట్లు అడిగి తరువాత ఏదియో జవాబు వినవచ్చినట్లు అభినయించుచు 

తానే ఇదియా నీవు, చెప్పుట అని విన్నట్లు ఆను వాదము చేయుట ఆకాళ ఫాసితము _ 

ఇది ఎక్కు వమంది వేసములు వేయుటను మౌన్చించుటక నటుల యనుకూలమునక 

కల్పింపంబడినది, సా, ద, 4209, ఏమి చెప్పుచున్నారు, కిం .., స్యసీ ఇతి = 

సీవ్ర ఏమి పని చేయ6గలవు _ అనియా * ఇంట నీవ పనివా6ండను గా ఉండంగలను 
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మాథు.___నను బేహి. [ణం దేహి ] 

సంవా__కుతో దాస్యామి? (కదో దఇళ్శమ్ ] (ఇతి పతతి, 

(మాథురః కర్షతి) 

నంవా.___ఆ ర్యాః వర్మితాయధ్యం నర తాయధ్వమ్. ( అజ్ఞా; 

వలిత్తాఅధ వలిత్తాఅధ ] 

(తతః (వవిశతి దర్దురకః ) 

దర్దురక భోః, ద్యూతం పి నామ పురుష స్యాసింహాననం 

రాజ్యమ్, 

న్లో, న గణయతి వరాభవం కుతశ్చి 

నెట్లూ 1! జవాబువెప్పకే పోయినాండు,. సశే శానీ ఈ మతీయుకనిని ఆడిగెదను, 
కథమ్ _ ఎట్టూ! వీండును నన్ను అత్ష్యు పెట్టక పోయినాండు _ వో _ అయ్యో _ 

చారుద తీయ్య సంపద నాళనమెనందున, మంద భాగ్యు(డను చేను ఇట్టున్నాను, 

నను బేహి = ఏరా ఇయ్య రా, కతేః దాస్యామి = ఎందుండి యిత్తును * - అని 

(పతతి =) జేలంబడును, మౌథురః కషకాతలీ = ... లాగును, 

(పవిశతి దదుకారకకః _ దర్దురవ(డు మటీయొక జూద-గా(డు, ద్యూతం పా 

“నామం. జూద మనలాగా పనీద్ధమే గడా _ పురుషస్య = పురుషునికి, రాజ్యమ్ 

రాజ్య మే వ రాజ్యాననుండు సకల సుఖభోగములు కలవు అనుట _ ఆసింహాసనం 

సింహాసనము లేని _ ఒక్కు_నీంహాసనము లేదు గాని ఇంకేమియు తక్కువ లేదు _ 

ఆనుట, 

1] 

న్లో, ౭, నృపతీః ఇవ = రాజువలెె (జూదరియు), కతళ్ళ్చిల్ = ఎందుం 
డియు, ఎవనివలనను, పరాభవం = ఆవమానమును, తీరస్కారమును న గణ 

యతి = చిండింపండు _ రాజు తానే ఎల్లర పరాభవింప సమర్ధండు _ ఆది తనక 

ఎవనివేత నెన కలుగునను చింత లేదు, జూదరికిని మాశావమానములు తుల్య ము 

లగుట చే _ చాడు ఆవమొనమును "లెక్క సేయండు _ అంతలో జయాన మౌనము, 

ఆంతలో ఓటమి _ నవమౌనము కలుగుటచే వా(డు జేనింగాని లెక్క నేయండు, 
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ద్ధరతి దదాతి చ నిత్య మర్థజాతమ్ 

నృపతి రివ నికామ మాయదర్తీ 
విభవవతా నముపాన్య లే జనేన, ౭ 

వీ చ, 

శ్లో, (ద్రవ్యం లబ్ధ లజం ద్యూతే (నై నవ దారా మిత్రం ద్యూతే నె చెవ 

దత్త త్వం భుకేం ద్యూతే ఎనిన నర్వం న నషం ద్యూతే (నె చెవ, రో 

అ 

నిత్యం = ఎల్లప్పుడును, వతక్సిత్ = ఎందుండియో, అథకాజాతం = ధనంపు మొత్త 

మును, వహారతి= హరించును, కొనును, దదాతి చ _ ఇచ్చును, రాజ్యూన విరా 

మము లేక ఆయమును ఉండును, వ్యయమును ఉండును, జూదానను జయాపజయ 

ముల భనము,వచ్చుచుం బోవుచు ఊండును, (నృపతి నికామం ఆయదశీక్ = 

మిక్కిలి రాబడిమోంద నే దృష్టి నుంచును, (జూదము _ జూదరి నిశామ మాయ 

దశీకా = ఎంతయు మాయ _ గారడము _ గలవారిని చూపును మాయో నిపుణులను 

"చూపును, విభవవతా = సంపదగల, జెనేన = జనుల చే, సముషాస్య లే = సెవింప6 

బడును _ రాజు సామంతుల'చేక్క జూదము ధనవంతులచేత _ ఇట్లు రాజునకును 

జాదరికిని, రాజ్యమునకును జూదమునకును సామ్యము, 

ఎందుండియు ఎవనివలనను పరాభవము లెక్క సేయమియు, ఎల్లశాలము 

ఎం తెంత థనమునో కొను టయు ఇచ్చుటయు ఆయమండే దృష్టి యిడుటయు 

మవూయయందే, గారడమండే, దృష్టి యిడుటయు భనవంతులచే సేవింప 

బడుటయు _ ద్యూతే మునకును రాజ్యమునకును పోలికలు, 

శ్లో, ౮. ,.జూదముననే. అన్నియు పొందుటయు, (వచ్చుటయు) పోవు 

టయు _ _ ద్యూతేన ఏవ = జాదముచేత నే )  (దవ్యం = ధనము _ అస్తి, ఎల్ల వస్తు 

వులు = అబ్బం = పొంద6ంబడును _ ద్యూ లేన ఏవ = బాదము ఖేత చే = డొన. “కలిగిన 

ధనముచేకే చే దారాః = భార్యయు మితం = సావాసగాండును _ పొందంబడును 

అనుట, దత్తేం = నము, భుక్తం = భోగానుభ వము, ద్యూ తేన ఏవ అస్ధమ్ _ 

ద్య్యూలేన ఏవ సవకాం నష్టం = సర్వనాళనము కలుగును _ 

జూదము ఏమేమి సౌధింపద్కు ఏమేమి కోలుపుచ్చదు! ధనము ఆస్తీ 

అన్నియు జూదాన వచ్చును, ధనముతో భార్యయు, మిత్రులను వత్తురు. దానము 

ఇచ్చుట భోజనము భోగము అనుభవించుట ఆజూదానవచ్చిన ఫనమతో నే _ ఆది 
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అవి చ, 

ల్లో, (తేశాహృతనర్వన్వః పావరవతనా చ్చ శోమితశరీరః 

.... నర్దితదర్శితమార్లః కేన వినిపాతితో యామి, 

(అ|౫తో ఒవలోక్య ) అయ మస్మాకం పూర్వనభికో మాథు 

ఇత వ వాభివర్త లే, భవతు, అవకమితుమిమం న శక్యతే, 

తుదముట్ల నాశ నమగుటయు జాదానౌణీ, చారనాశము ఆనా భార్యకు అ 

రాగము ఆపకు తొలంగును ఉెపేత్ కలుగును. 'మితుడును స్నేహము చూప 

ఉఊదాసీను. దగును, 

న్లో, “౯. కేక _ అనియు, పావర _అనియు, నడి౯ాత _ అనియు, కట 

అనియు _ జూదమున పాచికల * పాటులక? పేళ్ళు, అవి తనకు పడిన జయము; 

ఎదిరికి అపజయమును కూర్చునవి_ ఈ దర్హురవనికి ఆవి యన్నియు తనకు (పతికూలవ 

గాను, ఎపిరికి అనుకూలముగాను పడుటచే, జూదాను ఒండు ముఠాలో, సర్వవ 

పోంగొట్టుకొన్నవాండై ఇటు వచ్చుమున్నాండు, ఒకప్పుడు ఈమేనస్త్రీకిని ప 

చితు(డు._ తనక కలిగిన గతిని చెప్పుకొనుచున్నాండు. _(తేతా హృత సవళస్యః 

(పాచికల) (లేత యను పాటు (ఎదిరికి అనుకాలించుట్ర చేత, నాసమ స్తము। 

కోలుపోయిన వాండ నె, పావర _ పతనాత్ చ_“పావరి అను (పొచిక€ 

పొటుచే (అదియు ఎదిరికి అనుకూలిం చుట చే) శోషితళరీరః=మొటిమాటి కైన నష్టే 

కలిగించిన చితృమోభచే, ఎండిన మాడిన _ చేహముగలవాండనె, నది౯ 

దశి౯త మౌగకళాః = నర్జితము (అను పాచికల పాటుుచే దారి చూపయడి 

వాండనె _ పోరా, ఇటనుండి వెడలి అని చెప్పయడినవాండ.నె _ క టన = కటవ 

(ఆను పాచికల, పొటు చే వినిపాతిత = సర్వనాశము ఇెందినవాండనె,. యామి 
వోవుచున్నా ను, = 

'జూదాన నీంహాసన మొక్క_టి మాత్రములేని రాజ్యము పొంద6 దగినన 

"నేను (కేక యు 'పావరమును నర్జితమును కటమును _ అన్నియు ఎదిరికే అనుకూ 
ముగా పడగా _ నాసర్వము పోంగొట్టుకొని, కృళించి, ఇటు వెదలి పోరా అ 

త అుమంగోట్ట 6 బడినవాండ_నె, 'సర్వనాశనము౦ బొంది పోవుచున్నాను, 

అ(౫తః అవలోక్య _ ఎదురుగా చూచి _ అయం +. =వీండుగో మొ ము॥ 

పటి జూదపు మేస్త్రి మాథురుండు షే వచ్చుచున్నా(డు, 'అపక్రమితుం .... 
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దవగుళ్జాయా మా స్ట తౌగానము, [ బహువిధం నాట్యం కృత్వా ఢి మిత ?, 

ఉత్తరీయం నక్ష] 

న్లో, అయం వటః సూూతదరి దతాం గతో 

హ్యాయం వట సృ్మదశృతె ర లంకృత ః 

అయం వటః (ప్రావరితుం న శక్య లే 

హ్యాయం వటః నంవృత వవ శోభ లె, ౧౦ 

అధవా కి వయం తవసే క రివ్యతి, యో హీ 

శ్లీ, పాదే దై కేన గగనే ద్వితీయేన చ భూతలే 
తిఫూ మ్యుల్ల మ్బిత సావ ద్యావ త్రీష్టతి భాన్క_ర:, ౧౧ 

(అగపడవండు తొలగ పోవ శక్యము గాదు _ (వీనితో నావ పాఠ తగాదా 

ఉన్నది, పట్టుకొనునేమో _ అని, కాదా చేను పలుమాణు జూదాన భగ్నుండను, 

చాకు వీని దర్శన మేల అని ,.. (శావును నన్ను ముసువవెచి కప్పుకొందును _ 

(ఉ తృరీయమును కప్పుకొని పలువిధముల _ పోంబోయినట్లు కాళ్ళకు ఆడ్డములు 

తగిలినట్టు నటన మభినయించి నిలఅంబడినాండు, ఉ త్తరీయమును చూచి. 

వో, ౧౮౦. అయం పటః = ఈబట్ర; నూ[తదరి దతం గతః = నూలం 

పోగ లే లేని దయినది; ఆయం పొ పటః = ఈబట్టయే, శిర నూర్ల 

బాక్కు_అతో, అలజ్కృుతేః = ఆలంకరింపంబడియున్నది, అయం ... తే= ఈ 

బట్ట, కపుటక్క, నన్ను అగపడనీకండుటక, చాలదు, (శకముగారు), ఆయం 

ఫీ పటః ,.. లే= ఈబట మూయంబడియీ, విప్పక మడువ(బడియే, ఆందముగా 

నుండును _ రాణిం చును, న్ 
అథవా కిం అయం తపస్వీ కరిష్యతి _ శాకున్న, దానితోనే అ క్షై నను 

కప్పుకొనక్క పాపము ఈదీనుండు అనంగా తానే ఏమి సేయంగలండు* కక 

(అవాం) హి _.ఏ నేను _ _ 

నో, ౧౧. భాస్కరః యావఠ్ తిష్టతి = సూర్యు (డు (పొడిచి ఆస్త 

మింపక) ఉండు నంతవరక _ ఫగటి వెలుతు* రుండునంత వజిప్క గగెనే ఏకేన 

పాదేన = మింట నొక్క_పాదముతోను భూతలే =మంట్క, ద్వితీయేన = రెండవ 

పాదముతోను, ఉఊల్ల మిలే తావత్ = నేలను పట్టుకొని "పెకి వేలు వానివ లె 

తిష్టైమి = ఉన్నా (డను, ముగ్గ వాలినట్లు, 

MR—18 
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మాథు...దావయ డావనయ, [దావయ దాపయ కే. 

నంవా..__కుతో దాస్యామి, (కుదో దఇశ్శమ్ ] 

(మాథురః కర్షతి) 

దర్హు__అయె, కి మేత దగతః ( ఆకాశే)కిం భవా నాహ - 

“అయం ద్యూతకర నభిశేన ఖలీకియలే, న కళ్ళి న్నోచయతి " 

ఇతి. న న్యయం దర్జురో మోచయతి ( ఉవసృత్య) అన్మర మన్న 

రమ్ (దృష్ట్వా) అయీ, కథం మాథురో ధూర్తః, అయ మపి 

తవ స్వే నంవాహాక 8, 

పగలంతయు క్షణము వేసరక యల్లాడుటవలన, నియసమెన రెండుషాడ 

ములు ఒక్కచోట పెట్రియుండుటన శ క్రండను గాక ఉన్నాను, ఇట్లు ఆంత యు 

పోంగొట్టుకొని "చేశ మంతట నల్లాడు చుండు నాన ఎవనివలన భయము € (అనయా 

ఈ సభివం చేమిసేయంజూాలును క) 

దాపయ = ఇప్పింపుమ్కు పది సువర్గాలకో అమ్ముడువోయి ఎవని చేత -నెనను _ 

అనుట, 

ఆయే కిం ఏతత్ అ(గతః?_ ఓహో ఏమి ఇది యెదురుగా? ఆకాశే_ 

మింట _ మరల ఈదర్గురక(డు * అఆశాళభాషితమును ? జరుపుచున్నాండు, అర్థ" 

ప షేపముగా సంగతి ఎజుంగనిచ్చుటకె, ప్మాతము లేకయే కిం భచాకా ... = 

ఏమంటివి, నీవు? ఈ జూద శాండు జూద పు వేని, చేత చాధ పెట్టబడుదున్నాడు, 

ఎవ6డును విడిపింపకన్నాండు అనియా? నను అయం .., = పీర్కి వీండుగో దర్డు 

రుడు విడిపించును, అన్నరం౦ం అన్నరం = జనులు (కిక్కిరినీ యుండగా, అను 

చున్నాడు. సందు సందు. దారి దారి. ఇవి జన సమ్మర్ల మున చెప్ప మాటలు, 

దృష్ట్వా _ చూచి _ అయే _ కీవో కథం! = ఎట్టూ! మాభు5ో ధూతజాః = మాథు 

రుండు. వంచవండు, పోకిరి? ఆయం అపి తపస్వీ = ఈదీనుండును, వానిచేత చిక్కి. 

యున్నవాడు పాపము, సంవావాకః _ ఒళ్ళుపినీ కేవాండు, ( జూదిరియైనను 

జాదరుల మాయలు మో'సములు చేర్చినవాడు. శాం దనుట 1] 
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ర్ల కై న్సరం చర్య $లే 

త స్యా త్యాయత కోమలన్య నతతం 

ద్య్యూతవనశ్లేన కిమ్ ? ౧౨ 

తె వలే చ్చ న కుక్కు. -రె రజారపహా 

న్లో ౧౨, ఇందు అంతయు విపరీతఠలక్షణగా వెప్పంబడుచున్నది _ యః = 

ఎవడు, స్తబః = కదలక వెొద్దువాటేన వాం, దివసా న్నం = దినము ముగియు 

వణకు _ మరల (పొద్దుపొడు చువజప, ఆనతీశిరాః = వంగిన తల గఅవాండే, సము 

న్లీమితే ః = ( చెట్టుకొమ్మం బోని దాన) (వేలాడు చున్న వాడుగా _ నాస్వే _ ఉండ 

లేదో! అనంగా ఎప్పుడును అట్లు న్నాండు అనుట, యస్య = ఎవనికి, సదా 

ఉద్ధపకాణ లోష్ట్ట కః ఆపి = (దురదకు ఎల్లప్పుడు మిక్కిలిగా ఒరయిక' కెన 

మంటి"పె పెళ్ళల చేత -నెనను పృ స్వే = వీపున, కిణః _ కాయ, న జాతః = కాయ లేదో, 

కలుగలేదో ! అనంగా వీపంతయు అట్టిశాయలే _ అనుట, యస్య = ఎవనికి 

అహరహః= | పత్యవామును _ (పతిదినమును, జద్బ్హన్సరం =పిక్కల సందు, కక్కు ర8= 

కక్కు._అచేత, న చవ్యకాలే = నమల౦బడ లేదో ! _ నమఅంబడుచునే ఉన్నదో _ 

అనుట, అవ్యాయత కోమల స్య = వ్యాయామము లేని ల (శ్రమ మయెజుగని ఈ 

నుకమౌారునికిి, అనలగా నువమారుండుళశాని మోటుమానిసీకి _ (శమపడియే జీవిం 

చిన యొళ్ళు పిసువవానికి అనుట, సతతం = ఎప్పుడును, ద్య్యూత(ప్రసళ్లేన కిం = 

జూదముమో:ది యాస _ జూదముబోలియేల ? 

“ఇది యొక సామాన్యో కి,” జే, వేం, జూదమాడ నిటివా. డద్హ్హండగునా జ్జ 
జాలీ ర 

మటణి అక్ వాండుకాని వాండు అర్హుండగుం గాని, అని, 

సంవాహకండు వీండు, సతత. పరి (శాం తు (డు కాయలవీపువాండు _ 

పరుషగ్యాతుండు వీనికి జూద మేల? జూదము విభవళశాలియు ఏచింతయు లేని ' 
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భవతు, వూాధురం తాన తాన్య యామి, ( పగమ్య) మాధథుర, 

అభివాదయే, 

(మాథురః (వత్యభివాదయ లే ) 

దర్దు___కి మేతత్ 

వమూాధథు.___అయం దశసువర్లం ధారయతి, [ అఅం దశ సువళ్ణం 

ఛా లేవి 7, 

దర్హ___నను క ల్యవర్హ మేకత్ 

మాధథు.____( దర్షురన్య కతుత్రల లుర్టైకృతం వట మాకృష్యు ) 

భర్వారః, వశ్యత, వశ్యత, జర్ణగ పట! పావృతో ౭=.యం పురుషో 
దశ సువర్ణం కల్యవర్శం భణలి, భట్లా, వళ్శత వళ్ళ్శత, జజ్జర 

వడప్పావుదో అఅం పులిసో దశ సువళ్షం కల్లవత్సం భణాది, ] 

దరు.._అశే మూగ, న నంహం దశసువరా న_టకరశేన దె ణా nf ల 

వాండును, 'దేహ్మశమ వాడుక పడని వాడును _ ఆనా గ ల్ఫేళ్వరుం బోని వాండును 

వనవానికి (పొదు పుచ్చను వినోద మెనది, అటిది అది, మతీ యిటివానికి 
రు మెలా ౬ డం 

దానిబోలి యేల 

భవతు _ కానీ, మొథురం తౌవత్ సాన్న్వ్వయామి _ మాధథురునే మంచి 

మాటలతో (పసన్నుం జేసెదను, కిం ఏతత్ = ఏమి ఇది? ధారయతి = బాకీపడి 
యున్నాడు, ననుక అ్యవత ౯౦ ఏతత్ =కీయ్య్కి ఇది చల్లియన్న ము (పొటియే 

కదా _ దానికి ఇంత చేయవలయునా అనుట 
«4 

కకుతల లుజ్రీకృతం = సంకలో చింపిగా దోపుకొొనియున్న, పటం 
అకృప్యు = బట్టను లాగి భతాజారః = వొరలారా, పళ్యతే = చూడుడు _ జర్హర 

భట (పావృతః = ఈచింపి గుడ్డను కప్పుకొనియున్న వీడు పది బంగారునాకౌము 

అను (ఒక పూట) చల్లికూడు అనుచున్నాండు! అశే మూఖకా = ఓరి “తెలివిలేని 
వాయడ్యా గుడ్డ చింపిది అని చూపి నా ధనహీనతం జెప్పెదవు! నను _ చూడరా _ 
కట కరణోన = (పాచికలను కట(క)మను పాటున దొర్హించి దాన గెలిచి పది 
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(పయచ్చామి, త తిం య న్యా సి ధనం న కిం రోజే కృత్యా 

దర్శయతి, అ తే 

న్, దుర్యర్షో డస్సి వినప్టో ఇసి దశ న్వర్షన్య కారణాత్ 

వక్షోన్టి)య నమాయుకో నరో వ్యాపాద్యలే త్వయా, ౧౩9 

మాథు.___భ ర్భః, తవ దశసువర్లః కల్యవ రః, మ్ మవ 

విభవః, ( భట్టా, తువ దశసువళ్లు కల్లవత్తు, మవ వసు విహవు 7, 
దం ౧౧" ౨ 

దర్గు___య ద్వేవహ్, ,ళూయళతామ్ తరి, అనాం సావ 
లలో న్ య ఫీ | న్ ల్ో స్త లాలి 

ద్దశ సువర్షా న సె వవ ప్రయచ్చ, అయ మచి ద్యూతం నీలయతు, 

సువర్శములను ఇచ్చెదనురా _ (ఏమనుకొంటివో !) యస్య అస్సి ... దళోకాయతి _ 
డబ్బుగ అవాండు టొమ్మునం బెట్టుకొని చూపునా ఏమి! ఎవనికి వీండు బాకీయో 
వానితోడ నే -నేను ఆడి, కటమువేస్కీ వానిని పది దీశారములు గెలిచి అప్పు 

తీర్చెదను చూడరా అనుట, అశే _ ఓరి, 

వో ౧౫, దళ. స్వణ కా స్య శారణాత్ =పది దీనారాల. బంగారు 

(నాకౌెము)అ _ కారణమువలన, దువకాణళ౯ాః అపీ = (కోపాన) వర్షము ఇడితివి _ 

నల్పబడితివి విన షః అనీ = వినాళ మెలీవి _ నాళనమూపొందిన వానివ లె ఐతివి, 

పకెకేం దియ సమౌయు కః = నీవ లెసే ఐిదిం[దియములుగలఅ, నరః జా ( న్స్ బో టి) 

మానినీ, త్వయా వ్యాపాద్య తే = నీచే చదంపంబడుచున్నవాండు, (పాపము ఏ) ... 
మానినీని చంపుచున్నావు _ అనుట, 

పదిదీనారముల మొతవ నీవు వన్నెయే మాటీపోయితి వే! సర్వనాళన 

మెతివే! అన్ని యిందియములు ఆడుచున్నవానినే నీతోడిమానినిని చంపు 
చున్నావు! (పిలియు ఎలుకను, పులియు జింకను చంప్రును కాని పిలి పిలిని పులి 

య య న్్ 

పులిని చంపునా కి పదింటికె ఐదు _ గఅవానిని అనియు చమత్కారము, 

భతజాః = దొరా _ హీళనముగా పొడుపుశా పలుకుట _ తవ ,., = నీక? 

పదిదీనారములు సద్దికూడు - అదే నావ సంపద సామౌజ్యము, 

యది ఏవం .., = అట్లని, అప్పటికి విను _ వేటు పడి దీనారములను వీనిశే 

ఇమ్ము, వీండును, ద్య్యూతమ్ ఫీ లయతు = జూదమారకంఖించి అఆడునుశాక _ వీనిని 
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మాధథు___త క్కి భవతు, [త తిం భోదు ] 

దర్దు___యది జెవ్యతి తదా దాస్యతి, 

మాధథు__._.అథ న జయతి, [అహ ౯ , జుణాది ] 

దర్హు__త దా న దాస్యతి, 

మాథు___అథ న యుక్తమ్ జల్పితుమ్. వవ మాచమాణ 
త్యం (పయచ్చ భూ రక్, అహా మపి నావు మాధథురో థూరో 

దూతం మిథ్యా ఆదర్శయామి ? అన్యస్మా ద వ్యహం న వీళమి, 

ధూ_ర్న ఖణ్ణితవృత్తా' ఒసి త్వమ్, (అహ ణ జుత్తమ్ జప్పిదమ్. 
ఎవ్యం అక్థృన్హా తుమం పయచ్చ ధుత్తఆ, అహం వీ ణామ మాధ్గురు 

ధుత్తు జూదం మిధ్యా ఆదంసఆమి? అజ్ణన్స వి అహం ణ బీభేమి, 

ధుత్తా, ఖణ్ణిఅవుతో 2సి తుమమ్ ] 

దర్దు__అ రే, కః ఖర్ణాతవృ త్తః ? 

ఆడనిమ్ము, అనుట, తత్ కిం భవతు = దాన ఏమగునుశి యది జేష్యుతి ...తి = 
"గెలుచు నేని ఆప్పుడు ఇచ్చును (కొత్త [పాత అంతయు అనుట, అథ న బున క్త 
జేవ్యతీ * = గాలువండు అంతటి తదా న దాస్యతి = ఆపుడు ఇ మ్యడు. 

అథ న యుకం జల్పితుం= ఇంక వడరుట సరిగాదు ఏవం ఆచకూణః 
+.“ ఇట్టు చెప్పుచున్నవాండవు, నీవు ఈయర్వా మోసగాండాా నన్ను నీవు 
మాటలతో మోసము చేయం జాచుచున్నావు! అహం మౌొథురః ధూతేకాః ... 

ఆపినామ దళకజాయామి ? = జీను మాథురుండను జూదఫు మోసగాండను _ సభివం 
డను _ గా ఉండి జూదము వట్టి యబద్ధము, అసత్యము అని _ చూపింతునా * 
నిరూపణము చేయుదుచా* శాదా, వృథాగా ఆడురునా 2 ఆన్యస్మాత్ అపి న 

చిభేమి = చేను ఎవనివలనను భయపడను, ఖణ్లిేతవృత్సః అనీ త్వమ్ = చెడ్డ నడువడి 
కలవా6డవు, - ఖలుండవు నీవు, జూదపు ధర్మమును న్యాయమును తప్పుల జూచు 

చున్నావు, 

అరేకః ., =క్సీరి ఎవండురా ఖండితవృ త్తుండు * నీవు కదటాశీ 
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నూథు___త్వం ఖలు ఖణ్ణెతవ్భ తః, [తుమం హు ఖణ్ణి 

ఆవుతో 7 

దర్హు.__పి తా "తే ఖర్జతవృ త్తః, 

( నంవాహక స్యావక మితుం నంజాం దదాతి, 
న్ 

మాథు_ వేశ్యాపు త్త, వవ మేవ ద్య్యూతం త్యయా సేవి 

తమ్. [ గోసావిఆపుత్తా, ఏవం శవ జూదం తువ్ సేవిదమ్ _, 

దర్దు__మ యెవం దూత వూ సేవితమ్, 

మాధథు...అశే నంహహాక, వయచ్చ త దశసువర్షమ్, 

[అలే నంచాహాొఆ పఅచ్చ తం దశసువణ్ణమ్ ] 

సంవా.అద్య దాస్యామి, తావ ద్దాస్యామి, [అజ్ఞ దఇళ్శమ్, 

దావ దజశ్శమ్ ] 

(మాధథురః కస్షతి) 

దర్చు___మూర్థ, వరోష్నే ఖలీకర్తుం శక్యతే, నమ మా(గతేః 

ఖలీక రుమ్, 

(మాధథురః నంచాహాక మాకృమ్య ఫఘరోణాయాం 
i 

పీతా...=నీ అబ్బరా, ఖండితవృ తుండు, అని _ సంవావాక స్య ఆపక 

మితుం సంజ్ఞాం దదాతి _ సంవావావనికి పొటీపొమ్మని సన్న చేయును, వేశ్యా 

సుత్త) = షరి తొ తృకొడుకా, ఏవం ఏవ .. =నీచేత ఇ 'సీవింపంబడిన 

దటా _ జూదము? = * ఏవం . = ఇస్తే పరహింసశలేకండ _ అనుట, ఆశే. 

కీరిసంచావాక, ఈరా ఆపది దీనా(_ బగా రాలను, ఇప్పడు ఇత్తును, ట్లో 

ఒకయట్లు ఇత్తునులే _ మాఖకా, పరోన్నే 4. = ఓరి మూర్ణుండా నొనుటు (గున 
౧m 

చాధింప శ్ల్య మగును, నాయెదుర కాదు, 

సంవావాకం ఆకృష్యు ౪ = లాగి ముక్క._మీ (ద పీడీకిటం (గుద్దును 

సంవావానండు చెతురు వలొడుడు, మూర్శను నటించుచు నీలం బడును దరుర 
నీ 6 (m3 © 
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ముష్టి వహారం దదాతి. నంవాహాకః నశోణితం మూ ర్భాం 

నాటయకా భామా వతతి, దద్దరక ఉవనృ త్యా న్న్వరయతి, 

మాధథురో దర్జురం తాడయతి, దర్హురో వ్మివతీవం తాడయతి) 

మూధథు___అచదే అరే దుష్ట పుంశ్చలీపు త్త క, ఫల మపి 

(ప్రాప్స్యసి, [అలే అలే దుట్టభిళ్షాలిఆపుత్తఅ, ఫలం వీ పావిహాసి | 

దర్గు__..అ₹ే మూర్థ, అహాం తయా నూర్షగత ఏవ తొడితః, 

కో యది రాజకు తే తాడయివ్యుసి, తదా దత్యసి, 

చ ల్ ద్ అధ టో 
మయమాధు___వీష (చేవ. యాః క ఏసు సేక్టి స్సమ్ ] 

క థం (దత్యుసి 1 

మాథు___( (వసార్య చత్వుసీ ) ఏవం వేవీ సే, [ వసు 

(దర్దురో మాథురన్య పాంశునా చతువీ పూరయిత్యా 
నంచాహాక స్యావ్మక మితుం సంజ్ఞాం దదాతి, మూాభథురో 

2-వీణీ నిగృహ్య భూమా పతతి, నంవాహాకో ౬వ కామతి ) 

కుడు సమీపించి, నడుమసాచ్చి వానికి అడ్డ పడును, మాథురు(డు దర్దుకథం 

గొట్టును దర్హురకండు _ నిప్రతీపం తాడయతి _ ఆదెబ్బ తనకు తగులనీయకయీ తా 
-్ష జ్య భో జా న్ా వానిం గోట్లును, దుష్ట పుంశ్చలీపుత 66 దుష్టుండా, అంకుటాలి( = అంజూ 

కొడుక్కా ఫలం అపి (పాప్ఫ్యని = నన్ను కొట్టిన ఫలమును పొందుదువు లేరా. 

(వ్యా జ్యెము కేసీ రాజదండము గూ రునుకో.) ఏష (పేమీష్యే = ఇదిగో చూతును గా, 

కథం ... = ఎట్లూ | చూతువా |! కెట్టించుట చే _ తప్పక ఫలము కుడుతువు 

అనుట, దానిని _ ఎట్లు చూతువు * (పశారపళ్న శా "హాళ నార్భము గొని “ఇట్లు? 

అని కన్నులు విప్పారం జూచుట, (ప్రసార్య చతుదీ _ కన్నులు విష్పార తెజచి, 

ఏవం (పేజీ పే = ఇట్లు చూడ లను _ (హేళ నగర్భముగా పలునట), దర్హుర 

కండు దుమ్ముతో మాధురుకన్నులు నింపి సంవాహవనికి పాతిపో సన్న చేయును? 
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దర్హు___( న్యగ తమ్ ) (వభాననభికో మాధురో మయా విరో 

ధితః, త న్నాతు యుజ్యతే స్థాతుమ్, కథితం చ మమ ప్రియ 
వయ స్వేన శర్విల కేన యథా కిల __ ఆర్యక నామా గోపాలదార క: 

సిద్దా దే శేన నమాదిష్టో రాజూ భవిమ్యతి.” ఇతి, నర్వ శ్చాస్తదిథో 

జన స్మ మనునరతి, త దహ మపి తత్సమివ మేవ గచ్చామి, 

(ఇతి నిప్కా-/ న్మః, 

సంపా ( నతానం పరిక మ్య దృష్ట్వా) ఏత త్క- స్యావ్య 

నపావృత వత,ద్యారకం గేహమ్. త దత (వవిశామి, ఆశే, 

నిగ్భవ్యా ల నిగావ్యా _ అనియు పాఠము _ కన్నులు సమాభించుకొనను మూనీ 

కొని _ చేతులతో మూసీకొని _ సేలం బడును. సంవావాకండు పరారియగును, 

"వేలం బడుట అవళత చేత ను, దద్దరవని చూపటు తప్పు పటుదురు గాక _ ఆనియు, 
రి 

(పధానసభికః _ జూదపు వేస్తీలలోను 'పధానుండెనవాండు _ మౌథురః, 

విరోధితః = పగగొల్బ్పంబడినాండు, (వాడు రాజవల్ల భుండు. కనుక నాక 

"బెడద వచ్చును, ఎవరై నను రాజఫురుహులు _ పోలీసులు నన్ను పట్టుకొందురు.) 

తత్ న ఆత్ర యుజ్య శే స్థాతుం = ఇక్కడ ఇంక నుండంగసాడదు, కథితంచ ,.. = 

వెప్పినాండు లే, నా్య్మాపియవస్యుండు, ళవిజలపండు, యథా కిల. ఏమన్నట్లు 

అనలగా _ ఆర్య కండు అను పేరుగల వాడు ఒక గొల్ల పిల్ల వాండు, సిద్ధుని _ భూత 

భవిష్య తులు ఎఅుంగు మహివము పొందిన యుక్క_ని యాదేశము _ ఉపదేశము _ 

పలుకు _ చేత వెప్పంబడినాండు రాజు కాగల డని, (కావున) సవకాళ్ళ్చ +4౪౯ 

మాబో౭టీ జను అందటు వానిని అనుసరించుచున్నారు అని, కావున "నేనును 

అతనికడ కే పోయెదను _ అని నిష్కు_ మించి నాండు _రంగమునుండి పోయినాడు. 

శవిజలకండు ఒక (వాహ్మాణుండు, దొంగతనము _ వృత్తిగా _ జీవనో పాయము గా6 

గొన్నవాండు _ బారుద త్తృయ్యయింట కన్నము వేయుచు మా డవయంకమున ఆగ 

పడగలడు, వాడు ఈజూదాన చెడిన దదుకారకనికి తోడంట _ సదృశ మగా నే 

ఉన్నది, + 

సంవావావ(డు _ సృత్రాసం పర్శికమ్య = భయముతో పరికమించి _ ఎక్క 

డికో పోవు నఖినయముగా రంగాన నడిచి _ అనపావృత పతుద్వారకం = తెఆవం 

గెట -- 19 
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శరణాగతో ఒన్న, (వశే కళ్ళవ అణపావుద వక్ట్దుయాల శే 

గుహే, తా వళ్ల వవిశిశ్శమ్, ] ( (వ వేశం రూవయిత్యా వన న్న సేనా 

మవలోక్య ) [(అక్టే శలణాగచే హ్మ్, ] 
వన నృ__ అభయం శరణాగతన్య, వేటి, విభేహి వతుద్యార 

కమ్, ( అభఅం నరణాగదన్న, హాష్టో, ఢశక్కేహి వక్టదుఆరఅమ్ ], 

( చేటీ తథా కరోతి) 

వసన్త__కుత సే భయమ్, [కుదో చే భఅమ్ 3 

సంవా...ఆ న్యే, ధని కాత్ , (అ, ధణికాదో |]. 

వసన్మ__చేటి, సాం(వత మపావృణు వత ద్యారకమ్, 

( హాష్టో, నంవదం అవావుణు పక్ట్దుఆర అమ్ ] 

నంవా.____( అత్మగతమ్ ) కథం ధనికా త్తులిత మస్యా భయ 

కారణమ్, సుస్టు ఖ లేవ ముచ్య లె, [కధం ధణికాదో తులిదం 

కే భఅకాలణమ్, శుట్టు క్ట వవం నుచ్చడది |]. 

బడిన దిడ్డి వాకిలి గలది. తత్ అత్ర (ప్రవికామి = కావున ఇందు (పవేశింతును, 

రూపయిత్వా = నటించి, వస న్స నేనాం అవలోక్య = వసంత సేనం జాచి _ 

ఆశే _ అక్కా శరణాగత అన్నీ = చేను రకుణకోరు వాడను _ ఆని పలికెను, 
అభయం = ఇదె రక్షణ _ భయ నుక్క_జలేదు _ అనుట, ఓని చీటి, దిడ్డితలః పు 
మూయవే, కుతః తే భయమ్ = ఎవనివలన నీక భయము ధనిళాత్ = (ఒక) 
భనవంతునివలన, అట్టు అనంగానే తాను భాగ్యవతి ఎంత ధన మేనియు 
ఇచ్చి అధమర్హుని ఠా _త్రమర్లునిం గాడ తృ ప్పిపజుపంజాలుటచే _ “సాొమ్బితం 
అపావృణు 46 నా ఇప్పుడు తెబవుము .., కథం = ఏమో! ధనిశాత్  ఆనలాూానే 

భయ కారణము *ఇంలేనా” అన్నట్టు (తులితం = చులకన చేయబడినది, లశక్ష్యుము 

లేక పోయినది ; తీతిపోయినది ; సుష్టై ఖలు ఏవం ఉచ్యతే = ఇట్టు చెప్పంబడుట 

"'లెస్సయీ' గదా = ఎట్టనలగా, 
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న్లో, య ఆత్మబలం జా భారం తులితం వహతి మనువ్యుః 

తస్య స్థ లనం నజాయలేన చ కాన్తార గతో వివద్య లే, ౧ర 

[ జే అత్తబలం జాణిఅ భాలం తులిదం మహేహా మాణుస్పే 
తాహూ ఖలణం ణ జూయదిణ అ కానాలగదో వివజ్ఞది ]: 

అత లశీతో ఇసి, ( వత్ధ లక్ట్రిదహ్మి ]. 

మాథ్టు___( అవీ.ణీం (వమృాజ్య ద్యూతక రం (వతి) అనే, 

"దేహి "దేహి, [అలే "దేహి చేహి ] 

ద్యూత...భర్శః, యావ దేవ వయం దర్దురేణ కలహాయి కా 

సావ చేవ న పురుపో ౭_హకాన్సః, [భట్టా, జావ చేవ అమ్మే 

దద్దు రణ కలహాయిదా తావ దేవ సో గోహో అవక్క-నో ] 

నో, ౧ఈ, యః మనుష్యుః = ఏమౌనిసి, ఆత్మబలం కల్వ = తన బల 

మును _ శక్తిని _ ఎటీంగ, భారం = బరువును, తులితం = తౌను అగువు అని చూచు 

కొని మోయగలను అని యనుకొన్న దానిని, వహతి = మోయునో, తస్య = వానికి, 

స్టలనం = తడబాటు, న జాయే = కలుగదు, (వాండు కాన్తారగతః ఆపి = 

ఇటుక పేరడవిని _ చెడరసా కాని _ వెందినవాంబదెనను న విపద్య తే = వీపతును _ 
క రి రా ఆంటీ 

ఆపదం౦ న ఇగారయంయతు, 

తన బలము ఎటీగి, తాను చాలుదును అని బరువు ఎత్తు కొనువానికి ఎందును 

అపాయ ముండదు. ఈ మె నన్ను త గాపాడంగల నను నమ్మిక చే _ తలుపు 

'తెజపించినది, 

అత అతీత: అన్నీ = ఇక్కడ ఈశో కారము తార్కాణపజఅచు కొంటిని 
& య థ 

లక్నీత వాకా అనుట, (పమృజ్య = తుడుచుకొని, ద్యూతక.రం ప్రతి = జూాద-గానిం 

గూర్చి _ సంచాహకండు ఎదుటను న్నా 6 దనుకొని _ మీరి ఇయ్య రా, ఇయ్య రా, 

ఆన్నా (డు _ మజీయొకండు _ అనగా ఎవనికి సంవావావండు ఓడి వాకీపడినాండో _ 

వాండు _కఠఅవాయి తాః = జగడము "పెట్టుకొన్న వారమెతి మో, తావత్ = 

అప్పుడు _ ఆసందున, 
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మాథు___తన్య ద్యూతకరన్య ముష్ట్మవహా హో చేణ నాసి కా 

భ గ్నానీత్, త దేహీ, రుధిరవథ మనునరావః, [తన్స జూద 

కలస్స ముట్రివృహో లేణ ణా సికా భగ్గా ఆసి, క వహి, రుహిర 

వపహాం అణునశే మ్ల 7] 
Mk) 

( అనునృత్య ) 

ద్వ్యూత__.భర్శ క, వసన్మసేనాగృపహాం |వవిష్టః సః, [భట్లా, 

వసనే నేభాగేహాం వవిట్టా సో], 

మాథు.__భూతాని సువర్హాని, [ ఛదాఇం సువళ్ణాలం ] 

దూత... రాజకులం NX తా నివేదయావకః, [ లాఅఉలం 

దుఆ ణివేచేమ క 
యె ' 

మాధథు... ఏవ ధూరో ౭_త్రో నిష్క-) మ్యాన్యత్ర గమి 

వ్యతి. త దువరోధే నెవ గృహ్లీవః [వసో దుత్ఫో అదో ణిక్య- 
మిఅ అల్జత్స గమిన్సది, తా ఉఅరోధే ణేవ్వ గేక్లేహ్మ ] 

భగ్నా ఆసీత్ = పగిలినది ఆయెను, రుధిరపథ్గం = చెత్సటిజాడ, 

వస చ్లనే సనాగ్భవాం = వసంత సే సనయింట; ఉఊన్నాండు కదా ' అక్కడ _ 

శావున _ అనుట _ భూ తాని సువణాజాని = (ఇంక) దీనారములు దొరకిన వేపో, _ 

నిజములే మనకో వచ్చినవే! _ అనుట _ కాదా_ పోయినజే పో అని యని, 
ఎరనుకొనియెో _ రాజునింటీకి _ క చ్చేరికి _-పోయి ( వ్యా జ్యె ము ఎ)... ఎటజుక 

పజతుము వేయుదము _ రా _ అని తోడి జూదగాండు అనుచున్నా డు, మేస్త్రీ 
యఫ పొయము అది కాదు. అనుచున్నాండు _ ఏష ధూతకాః ,., = వీండు 
మోసగాడు (మనము కచ్చేరికి తరలుదు మేని (వాడు ఇందుండి బయలు 
వెడలి మటి యొక్క_డిేని పోయగలండు, వానిని పోనీక అడ్డగించియే _ 

బాధించియే _ కొనుదము, ఇక్కడ ఇట్టుండ, అక్కడ వసంత సే బస యింటిలో _ 
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(వనన్త సేనా వుదనికాయా; సంజ్ఞాం దదాతి) 

మద__కుత అర్యః? కో వార్యః? కస్య వార్యః? కాం 
వా వృత్తి మార్య ఉవజీవతి? కుతో వా భయమ్? [కుదో అజ్జో. 
కోవా అజ్షో, కన్స వా అజో, కిం వా వితిం అజ్ఞో ఉవజీవది. 
కుచో వా భఅమ్? ] 

నంవా.___శ్చృణో త్యార్యా, ఆశ, పాటలిపు త్తం మే జన్న 

భూమిః, గృహావతి డారకో ఒపహమ్, నంవాహకన్య వృత్తి ముప 
జీవామి, [ శుణాదు అజ్జఆ. అజ్జఏ, పాడలిఉ త్తే మే జమ్మృభూమి, 
గహవ ఇదాలశే హూగే, సంవాహలఅళ్ళ విత్తిం ఉవజీఆమి. ] 

వన న__సుకుమూరా ఖలు కలా శివ్నీ తార్వేణ, [సుడి 
మారా ష్ట్ర కలా స్ట్ చా అజ్జణ ]: 

నంవా___అఆ క్వే, క వేతి రికీతా, అజీవి శేదాసీం సంవృత్తై, 
[అజ్ఞవ, క లేతి ీక్టీదా, ఆజీవిఆ దాణిం నంవుశత్తా ], 

మదని కాయా; సంజ్ఞాం == = మదనికక సన్న చేయును _ వానిని అడిగి 

వివరము కనుంగొమ్మని, కుతః ... భయమ్? _ (ప్రశ్న పరంపర, _ అయ్య ఎక్కడి 
వాండు శ (అయ్యడి ఏయూరు అనుట, ఆయ్య ఎవరు! ఎవరివాండుఃి ఏ 
వృ త్రీని _ పట్టినవాండు _ ఏమి జీవనోపాయము ? _ అనుట _ ఎవరివలన భయము, 
ఎందులకు శ అమ్మ వినునుగాక, వయను బోగముదానిని అమ్మయనక. ఆక్క_యని 
యందరు వ్యివవహారింతురనియు6 గొనందగును, అక్క. వినును గాక, 

పాటలిపుకేం ... వామి = పొటలిపుకము నాపుట్టిన చోటు, నేను ఒక 
ఊరి పెద్ద, *ెదకా6పు పిల్లవాండను _ కొమొరుండను, ఒళ్ళు పిసునట అను జీవనో 
పాయమును అశయింతును, బోగముది ఆఢ్య గావున _ పిసికిళ్ళ మేలిమి ,సౌవ 
మౌర్యము దానం గలుగు నుఖము మరగినట్టిడి, ఆఅకళ మెచ్చుకోలుంం బలుకు చున్నది _ 

సువమౌరా ఖలు .., = సువమౌర మైన కళను గదా ఆయ్య నేర్చుకొన్నాండు, 
ఆశే కళా ఇతి ... = అక్కా _ కళ అని చీచుకాకొన్నాను, ఇప్పుడు అదే 
(బతుకు తెరువుఐనది, 
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చేటి__అతినిర్విల్లి మాశళ్యేణ (వకివచనం దత్తమ్, తత 

సృతే 8, [ అదిణివిల్ణాం అష్చేణ వడివ అణం దిల్ణమ్.. తదో తదో_. 

నంవా____తత ఆశే, వవ నిజగృహా ఆహిణ్ణకానాం ముఖా 
చ్చు త్య్వాపూర్వ బేశదర్శన కతూహాలే నే హాగతేః, ఇ పోవీ మయా 
(నవి శోోజ్జయినీ మేక ఆర్యః శు ళూమీతః, య 'స్థాదృశ ః (వయ 

దర్శనః [వీయవాదీ, దత్వా న కీర యతి, అవకృతం విస్హరతి, కిం 
బహునా [వలవీలేన? దశత్నీణతయా వరకీయ మి వాఠాస్తన మవ 
గచ్చతి, శరణాగత వత్సల శ్చ. 

[తదో అజ్జఏ, వశే ణిజగహీ ఆహిణ్ణకాణం ముహోదో 
శుణిఅ అపువ్యచెశ దంశణ కుదూహాలేణ ఇహ ఆగే, బ్రహ వి 
మవ వవిశిఅ ఉజ్జయిణిం వక్కేే అజ్జే శుళ్ళుశిచే, జే తాలిశే పిఅదం 

అతినివి౯ణం = మిక్కి_లియు హీయబుది కలిగినటున్నది దానిమోంద, ళా థి య ఆర్యు(డు జవాబు చెప్పుటం జూడ. 

ఏహ ... ఇవా ఆగతః _ ఈచేన్కు మాయింట (పాటలిప్రుతమునమే ... 
ఈఊరారు తీరుగువారి నోటినుండి _ బై రాగులు సన్నా వీనులు మొదలె నవారివలన 
అనుట _ విని, కొత్త దేశమును చూచు కోరికతో ఇక్కడికి వచ్చినాండను, 
ఇవోపి మయా, ... = ఇక్క_డను ఊజ్ఞయిని (రాజధాని) చీ (ప వేశించి, ఒక 
అయ్యను ళకూషించితిని _ సేవించితిని _ సంవవానాదిచేత శాంబోలు _ యః = 
ఎవ6ండు _ అనంలగా అతండు _ అనుట _ తాద్భళః (పియదళకానః +. అట్టి (సాటిలేని 
అనుట _ ఒకసారి చూచిన మాటిమాటికి చూడవలయుననిపించు (కొ తేయందము 

(సాటిలేని అనియే తో౭చువా(డు, (పీయ వాదీ = త్రీయ్యనిమాటల వాడు, దత్వా 
== = ఇచ్చి బయటికి చెప్పండు _ “దా-నేవానం” అన్నట్లుండువా(డు ; అప కారమును 
(మనసున ఉాంచుకొనండుు మజచును, కిం బహునా .., = ఎంధుకు పలుమాటలు 
వదరుట _ (దీనులయందలి దయ _ మోమోటముఅ _ వలన, తన్ను ఇతరుని - 
ఆధీనుని _ వసమున నున్న వానింగా తఅంచును _ వానికి శావలనిన చెల్ల సమకూర్చును _ 
అనుట _ శరణు అన్న వారియెడ (బిడ్డలందుంబో లె) వాత్సల్యముక లవా(డు, 
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శణే విఅవాదీ, దఇఅ ణ కిత్తేది, అవకిదం విశుమలేది, కిం 

బహుణా వలన్తేణ? దక్టి ణదావ వలశేలఅం విఅ అత్తాణఅం అవ 

గచ్చది, ఫర గ్రాగఅ వచ్చే అ 

చేటి_._క ఇచానీ మార్యాయా నునోర ఖా నృరన్య గుణాం 

శోరయి త్యోజ్ఞయినీ మలంకరోతి? (కో చాణిం అజ్ఞఆన్ మణో 

హార న్మరస్స గుణాల్రం చోరిఅ ఉజ్జయిణిం అలంక శేది ], 

వనన్న___సాధు చేటి, సాధు మయా వ్యేవ మేవ హృద 

యేన మన్ని )తమ్, [ సాహు హక్షో, సాహు మనవి ఎవ్వం చేవ 
అవి జా జ 

హిఆఅవణ మన్నిదమ్ ] 

వేటి.__ఆర్య, తత సృతః, [ అజ్ఞ, తదో తదో ]. 

నంవా___అర్యే, స ఇదాసీ మనుకోశకృతై: (వద్నానెః, 

[ అజ్జవ, "శేదాణీం అణుకో_ శ కి దేహి*ం వదా శేహిం ] 

వనన్న---కి మువరతవిభవః నంవృ త్తం! [కిం ఉవరదవీపావో 

నంవుత్తో 1] 

సంవా.___అనాఖ్యాత మేవ కథ మార్య యా విజ్ఞాతమ్ ! 

[ అణుజక్ట్సి దే కే చేవ కధం అజ్ఞఆవ విణ్ణ్ఞాదమ్ ? ] 

క ఇదానీం ఆర్యాయా 4 = ఎవడు ఇప్పడు అక్క_కోరికలో _ అంతర 

తుండుగా _ ఉన్న వానియొక్కు_ గుణములను దొంగిలి, యుజ్జయినిని _ ఆఅంకరించు 

చున్నాండు _ ,..క అలంకారముగా నున్నాడు అనుట, బలి, వేటి. బలి, 

నా చేతను ఇయ మనసున తలంపయుడినది, _ ఇక జెవడో మతి యొకండు 

చారుద త్తుం బోలినవాండు ర జ్ఞయినియలం కారము ఉఊన్నా౭౯డే ఆని, అను 

(కోళకృ్ళ తే; (పదానెః = దయశేచేసీ న _ ఒసంగిన _ ఈవులచే _ ఆని తరవాతను 

నంవావహాకండు వాక్యపూతి౯ చవేయంబోవుచుండ6గా దానిని వసంత సేవ పూర్తి రి 

జేయు చున్నది _ విభవ మెల్ల పోయినవాం శాయెనా? _ అని, అనాఖ్యాతమ్ 

ఏవ = ... చెప్పండని టే ఎట్టు ఆక్కయ్యపవ తెలిసినది ి  ఇక్కడ ఎటుంగవలనిన 
జేయమన్నది ? గుణములును (వానితో హడిన) విభవములును. (లోకాన) అరుదు, ' 
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వనన్న---కి మాత్ర జ్ఞాతవ్యమ్, దుర్లభా గుణా విభవాశ్చ, 

అవేయేషు తడాగేసు బహుతర ముదకం భవతి, [కిం వత జూణీ 

అది. దుల్లహో గుణా విహవా అ, అపేవను తదూవసు బహువరం 

ఉదఅం భోది, ] 

చేటి.__.ఆర్య, కింనామదేయః ఖలు నః? [ అజ్ఞ, కింణావు 

ఇఓ క్ట సో]. 

సంవా._ఆ రే, క ఇదానీం తస్య భూత లమృగాజ్క- న్య 

నామ న జానాత్కీ న ఖలు (ష్టిచత్వనే (వతివసతి, . శ్లాఘనియ 

నామ భేయ ఆర్య ఇారుదతో నామ, [అడ్డ కి దాణిం తశ్ళ 

భూదలమిఅజు_న్స.ణామ ణ జాణాది, శ్ క్ట శేట్టిచ త్త లే వడివశది, 

శలాహాణిజ్జ్ఞణామ ధెఏ అజ్ఞ బాలుద తే కామ ], 

వనన్మ( సహర్ష మాననా దవతీర్య ) ఆర్య,. స్యాత్సీయ 

మేత చ్ద్లహమ్, చేటి, చే హ్యా స్యాననమ్. 'తాలవృ న్మకం గృహాణ, 

అ పేయేషు ... =| తాగుటకు పనికిరాని తటాకములలో నీళ్ళు ముండణును, 

ఆర్య, కింనామ 3 = అశ్యూ ఆతడు ఏపపేరు గలవాండో గచా. క ఇదానీం 

తస్య ... = అక్కా _ ఎవం డిపుడు ఆభధూలోక పు జం|దుని పేరు వఎెబు6గని 

వాడు? అతండు సెట్ల “చాక్ లో కాపురమున్నాండు, "మె చ్చందగిన పేరివాండు 

బారుద త్తి య్య అని పేర్హన్న వాడు, ("పేరు = కీ రి, 

సవార్ష ౦ ఆసనాత్ 44+ = వసంత సేన మిక్కిలి సంతోషముతో ఆసనము 

నుండి డిగి, _ చారుదత్తుని జ్రు పలుకంబడినందున _ అంతట అతనికి గౌరవ 

నూచకముగా ఆసనము వీడి లేచి నిలుచుట _ గొప్పవారు సమోపించినపుడు, వారిని 

గెరవింప తక్మ్కు_వవారు, కూర్చుండి యున్న చారు లేచి నిలంబడుదురు, భర్మ 

సమిపించినపుడు;, భార్య కూర్చుండియుండిన, తతకణక్నే నిలఅంబడును _ ఇట 

చారుద తునియెడను, త న్నామగవాణము చేయంబడ గా, తన భతళా _ కాంతుండు 

అని యిది వసంత సేన సముడాణారము, (దవీణాదిలో ఎక్కువ వాడుక 

'ఆర్యస్య ఆత్మీయం +++ అయ్యకు ఈయిల్లు సాంతము, వేటి ఈయనకు పీట 

"పెట్ట వే _ విసనకజ్ఞం దీసీకో బే, మిక్కిలి (= పర్సి అలపు అయ్యను బాధించు 
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నర్మిశమ ఆర్యన్య బాధతే, ( అజ్జస్స ఉత్తణశేరకం వదం శేహమ్, 
హాక్టో, దేహి చే ఆసణమ్, తాల వేళ్ణుఅం గేణ్చః వరిస్సమెోా 

అజ్ఞన్స బాధే ది] 

(చేటీ తథా* కరోతి 

సంవా___( న్వగతమ్ ) కథ మూార్యచారుద త్తన్య నామె 

నంకీర్త నే 'నేద్చృశో మే ఆదరః! సాధు ఆర్యచారుద త్త సాధు 

వృథివ్యాం త్య 'మేకో జీవసి, శేషః పున క్ఞనః శ్వసితి, (ఇతి 

పాదయో ర్నివత్య ) భవతు ఆశే భవతు, ఆననే నిపీద త్వార్యా, 

[కధం అజ్జచాలుదతృన్స ణామశంకిత్సణేణ ఈదిశే మే అఆదలే, 
కావు అజ్జవాలుదత్తో, శాహు, పుహపీఏ తుమం ఎక్క జీవతి, 
కేసే ఉణ జణే శశది, భోదు అజ్జవ భోదు. ఆశే ణిశీదదు అజ్జక. _ 

వన న్న---( ఆననే నమువవిశ్య ) ఆర్య కుతః స ధనికః 1. ( అజ్ఞ, 

కుదో సో ధణిఓ ) 
నసంవా__ 

శో, నత్కారధనః ఖలు నజ్జనః ; 

కన్య న భవతి చలాచలం ధనమ్? 

చున్నది, కథం! = ఏమి! ఎట్లు ! చారుద త్త స్య నామ a౭ == చారుద త్తీయ్య 

పీరు నోటినిండ పలికిన మాతక నాన ఇట్టి యాదరము! బళి, చారుద త్రయ్య బలి, 

ఫుడమిలో సీవొక్కండవే జీవించుచున్నావు, తక్కిన జన మన్ననో (= పున 

క్వసీతి _ ఊపిరిమాత్రము విడుచు చున్నది _ అని (వసంత సేన పాదములం బడును _ 

అట్లు పడుట వసంత సీనక చారుద త్తుని గుణములయందు అంత గెరవమున్నం౦దు 

అవ, కానీ అక్కా కానీ లే, ఆసనమునం గార్చుండుము _ అనుట = తార్చుం 

డునుగాక అనుట గిరవో క్రి, (వటి అయ్యా ఏండీ ఆధనివండు _ నీవు. అప్పు 

తీర్పవలనీనవా(డు * 

నో OU. సజ్జనః = సత్పురుషుడు _ మంచివా(డు, సత్మా_రభనః ఖలు = 

ఇతరులయొక్క__ఇతరులం గూర్చి తాను చూప్రు_ఆదర మే ఆ స్టిగా (గలవాడు, చలా 

చలం ధనమ్ = అస్థిరమగు ధనము కస్య న భవతి=ఎవని! ఉండదు? యః=ఎవండం, 

MR — 20 
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యః పూజయితు మవీ న జానాతి 

న పూజావిశేవ మవీ జానాతి? ౧౫ 

(శ క్కాలఘుణే కష్ట శజ్జకో 

కాహ ణ హేల చలాచలే ఘణే 

జే పూఆఇదుం వీణ జూణాది. 

కే పూఅవిశేశం సి జాణాది ? 

వనన్త---తత సృతః, [తదో తదో ] 

Pl | 
నంవా..తత చే నా ్ యణ నవృ త్తిః వరివారకః కుతో 

పూజయితుం ఆపి న జానాతి = ప్రూబింపౌనె నను ఎటుంగ డో, సః = వాడు, పూజా 

విశేషం అపి = (ఇతరులు కావించు సత్కారాతి శయమును, జానాతీ = ఎటు 

గునా 9 కాకవుచే (పశ్న, _ ఎటుంగ నే ఎటుంగ (డు _ అనుట, 

చూ, స్వప్న వాసవద త్ర -~ TV, 

విదూ___ఊ చితం త | త్రభవతో మగధరాజస్య అపరావ్హాశాలే భవ న్హ మృగతేః 

కృత్వా నువ్భూజ్జ్ఞనదర్శనమ్, సత్కారోహి నాము సత్క్మా_శేణ (పతీష్టః (పీతీము 

త్చాదయతి, తడు త్రిష తు తావత్ భచాకా, 

శాజావాధమ్ - శథమః కల్పః, (6 కాయ 

గుణొనాం చా విశాలానాం సతా_రాణాంచ నిత్యళః 

కరారః నులభా లోకే వ్జ్ఞాతార స్తు దుర్గ భాః, ౧౦, 

'లోశాన మంచివానికి ఆ స్తీ (వంటిది వీదనంగా. సత్కారము _ ఇతరుల 

శాదరించుట, వట్టి డబ్బు, అదృస్షవశాన చేయడు ఉండును అదృష్టవశాన శేఫు 

పోవును _ ఎంతయు అస్థిరము, ఎవడు ఇతరుల ఆదరింప చెటు డో, వానికి 

తన్నుంగార్చి యితరులయు అట్టి యాదరింపులో అతిశయ మన చెట్లిదో తక్కవ 

యన "నెట్టిదో ఎబుకయా * 

తతః తేన ఆశ్వ్యేణ +. = అంతట ఆయయ్య చేక, సవృ ల త్రీ! = (బదుకు 

"తెరువుతోహాడ _ అనగా జీతము ఇచ్చి, పరిభారకండను (= సీవకండను) వేం 
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ఒస్మి, చార్మితావశేసే చ తన్ని స్ట్యూతోపజీ వ్యస్ని సంవృ ల్మేః, 

తతో భాగభధేయ వివమతయా దశసువర్గం ద్యూ కే హాోరితమ్. 

[తదో 'తేణ అకజ్లేణ శవిత్రీ వలిబాలేే కిదో హ్మ్, వాలితావ శే శే 

అ తస్సిం జూదోవజీవి హ్ని శంవుత్త , తదో భాఅభేఅ విశమదాఏ 

దశశువళ్ణఅం జూచే హాలిదమ్, ] 

మాథు.___ఉత్పాదితో ఒస్ఫి, మువీ.తో ఒస్ఫి, [కచ్చా 

దివో మి, ముసిదో మి] 

నంవా._వతొ తె నభికద్య్యూతక రా మా మనునంధ తః, 

సాం|వతం (శు త్వార్యా (వమాణమ్, [వచే చే కపిల జూదిఅలా 

మం అణుశంధలఅస్సి, శంవదం శుణిఅ అజ్జర వమాణమ్, ] 

వసన్మ__.మదనికే, వానపాదవ విసంష్థులతీయా వథవీణ 

ఇత సృతో ౬ప్యాహిజ్ణ నై, చేటి త ద్దచ్చ,. వీత యాః నభిక 

బడితిని, ఆయన (చారిత్ర ఆవశేపే= ధన మెల్ల పోయి శీలము మొత మే 

మిగిలినవా6డు కాంగా, ఆ వృతి పోయినది, ద్యూత ఉ పజీవీ అన్ని సంవృ త్తే = 

జాదమును ఆ శయించినవాడ చెతిని, తతః భాగ ధేయ .., = అంతట, అదృష్టము 

(పతికూలించినది కాంగ్యా పది నువర్రములు జూదాన పోంగొట్టుకొంటిని _ ఓడితిని, 

అట్లు జూదానికి అప్పుపడితిని, 

ఉత్ళాదితః అన్ని ... = నాళన మెపోయితీని, (మోసపోయితిని =) డబ్బు 

పోంగొట్టుకొన్న వాండ చెతిని, వీరుగో ఆసభివండు జూదగాండును, నన్ను వెదక 

చున్నారు. (ఇది నాకథ యంతయు) సాంప్రతం (శ్రుత్వా +. = దీనిని విని 

ఆక్క యే ఏమి చేయ(డగునో అది చేయంగ అదు, 

__ వాసపాదపస్య ... కాపురము చో మైన వెట్టు చారుడ త్రేయ్య యొక్క, కదలి 

పోయి యొగుడుదిగు'డె నిలుకడ లేమి చేత పతులు ఇటు నటు తిరిగి అల్లాడును, (అక 

ఇతండును అనుట) తత్ నచ్చ... = మణి పొమ్ము, ఈ సఖిక ద్యూతకరులన, 

ఈయయ్యయే ఇచ్చు చున్నా౭ డని ఈ నాచేతి మురుగును నీవు ఇమ్ము, 
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ద్య్యూతకర యోః, అయ మార్య ఏవ (ప్రతిపాదయతీతి, ఇదం హస్తా 

భరణం త్యం దేహి . [మదణివ, వాససాదన వినంళభులడాన్ వక్థిణో 

ఇదోతదో వి అహిస్హ ని, హాష్టో, "తా గచ్చ, వచాణం . నహీ 

అజూదిఅరాణమ్ అఅం అజ్టో చ్లేవ వడివాదే త్రి, ఇమం హా 

భరణఅం తుమం చేహీ ] 

(ఇతి హస్తా త్క-టక మపాకృమ్య చేట్యాః (నయచ్చ్భతి 

చేటీ___( గృహేత్యా) య దా ర్యాజ్ఞావయలి, [జం అజ్జఆ 

ఆణ వేది 1 ' ( ఇతి నిప్కా- వా 

మాథు.__ఉత్పాదితో ఒఒన్మి ముపిత కసి. ( ఉచ్చా 

దివో షి హూ, ముసివో హి]: 

చేటీ_._.యశ తా నూర్డ ఏం (పే శే, దీర్భం నిశ్వనతః, 

వనాల న్స ద్యారనిహితలోచ నె, తథా తర్భయామి, వతె 

తొ నభికద్యూతక రా భవివ్యతః, (ఉవగమ్య) ఆర్య, వనే, ( జధా 

వచే ఉద్ధం పేక ని, దీహొం ణీనన స్పి, అహిలహాస్సి అ దుఆరెణిహి 

దలోఅహా, తథా తక్కే.మి వచే చే నహిఅజూదిఅరా హువిస్ప ని, 

అజ్ఞ, వన్హామి 

మాథు.___సుఖం తవ భవతు, [సుహూం తువ హోదు ] 

చేటీ_..ఆర్య, కతరో యువ యోాః నభికః, (అజ్ఞ, కదమో 

తుమ్హ్హాణం నహిఓ క. 

యథా ఏతే ఊర షం == ఎట్లు వీరు పెకి చూచుచున్నారో, నిటూరురో, 
థి య ర అం లీ 

చింత పడుదురో, ఆనతో చాకిటిమాంద చీ కన్ను ఉంచి యున్నారో (తథా = 

అట్లు జ చానిం బట్టి, ఊహీంతును, వీరే వారు ఆ సభివ(డును జూదగాండును, 

అగుదురు, ....నీక సుఖము కలుగును గాక, ఎవరు మిలో సఖినండు ? 
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మాధు_ 

నో, కన్య త్వం తనుమ భ్యే అధ చేణ రతదష్టదుర్విసే లేన 

జల్ససి మనోహారవచన మాలోకయ నీ కటాతేణ, ౧౬ 

[కన్స తుహుం తణుమచే అహాశేణ రదదట దుప్విణీ దేణ 
య ర్ 

జవ్పసి మణోపహాలవఆణం ఆలోఅ స్తీ గడాక్టేణ | 

నాస్తి మమ విభవః, అన్యత్ర (వజ, [ర్ట మమ వఏహావో అల్జత్త 

వ్వజ ] ' 

చేటి__య దీదృశాని నను మన్త్వయసి, తదా న భవసి 

ద్య్యూతక రః, అస్పి కో ఒవి యుష్మాకం ధారకః? [జల్ల ఈదిసాఇం 

ణం మన్వేసి, తా అణఅహోసి జూదిఅరో, అల్లి కో వి తుహ్మూణం 

ధఛారఓ ] 

న్లో, ౧౬. తనుమభ్యే = ఓ కృళోదరీ _ సన్నని నడుముదానా, (ఒయ్యార 

ముగా నడుము జవ్యాడించుచు _ అనుట) రత దష్ష దువిజానీ తేన = రతమందు 

గాటుపడియు ఇంకను పొగరు ఆడంగని అధరముతో, కటా'క్నేణ ఆలోకయ స్రీ = 

కడకంట జూచుచు, (ఇట్లు) డెందమును (ముచ్చిలించు పలుకం బలుకు చున్నా వే, 

కస్య త్వం = ఎవ్వరిదాన వే నీవు *ి 

| జవ్వాడు నీనడుము, సురతాన గాటుపడియు ఇంకను గాట్లుకోరు సీ,క్రీపెదవి, 

సీక డకంటిచూపు నీ (ముద్దు) పలుకు చి త్రము (ముచ్చిలుచున్నవి ! ఎవరిదానను నీవు! 

నాస్టిమే “4, = నాక సంపద లేదు ము 'జెవని యొద్ద కేని పొమ్ము, యత్ 

ఈద్భశాని 4 = నీవు దేన (= ఎందుచేత ఇట్టివి - నాక విభవములేదు ఇత్యాది _ 

పలుకచున్నావో _ తదా = అప్పుడు (= అందుచేత చీ, నీవు ద్యూతకరు(డవు 

కావులే _ తప్పక అగుదువు (టక్క_రివి అని కనుగొంటిని _ అనుట, అ స్తీకో౭_పి 

మోకు బాకీ పడినవాం జెవంచేని యున్నాండా * ఊఈన్నాయడు ఆ కుది సువర్ణ 
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జాలి 

దశ సువర్లం డాలేది, కిం తసన్సః ] 

అల ర్వా 2 raf 5a మాధు___.అ సి, దశ సువ ర్షం ఛారయతి ? కిం తన్య, (అరి. 

చేటీ__. --తన్య కారణా చా ల్యేదం పాస్తాభరణం (వతిపాదయతి. 

నహి నహి, న వవ (వతిపాదయతి, [తన్న కారణాదో అజ్ఞఆ ఇమం 

హతాభరణం వడివాదేది, ణహీ ణహి, సో జవ వడివా బేది. ] 

మాధథు...( నహార్ష౦ గృహీత్యా ) అన్తే భణనసి తం కుల 

పుత్త్రమ్___ “భూత సృవ గణ్ణిః, ఆగ చ్చ, పున భ్ల్యూతం రమన్వ * 

[ అలే భ'శేశి తం కులపుతమ్,. - 'భూదం తువ గే, ఆఅచ్చ, 

పుణో జూదం రమళఠఅ” ] (ఇక నిప్కా న్నా 

చేట __( వన న్నసేనా మువనృత్య ) ఆశే, వరితుషా గత. 

నభిక ద్య్యూతక రా, ( అజ్జవ, వడితుట్టా గదా సహీఅజూదిఅరా | 

వన_న్త__త ద్దచ్చతు, అద్య బన్గుజనః సమాశ్వసితు, (తా 

గచ్చదు, అజ్ఞ, న్ధుఅణా సమన్సనడు ], “ 
కు 

నంవా శ్వ, య జ్యేవం త దియం కలా వరిజనహానృగ తా 

[కయ తామ్, [అజ్జవ, జర్ర ఎవం తా ఇఅంకలా వఠీఅణహాళ్టేగ దా 

కలిఅదు ]. 

(దీనార)ములు బాకీ పడినాండు, కింత స్య = ఏమి వానికి * త స్యశారణాత్. డొ 

వానికోసము అక్కయ్య ఈ చేతిమురుగు ఇచ్చుచున్నది. _ కాదు కాదు _ అతండే 

ఇచ్చుచున్నా6డు, 

ఆలే _ ఒలే _ భణసీ తంపలపుతస్య ... = ఆదొడ్డకలమునం బుట్రినవా 

నితో చెప్పు. డబ్బు ఎగ వేయమికిని మరల ఆడ నుత్భొవాము గొల్పుటకును 

ఈ ప్రళంస _ భూతఃతవ(గణః = నీ [ప్రమాణము నెజవేరినది, రమ్ము, మరల 

జాదము ఆడుము, అని, పరితుమై = మిక్కిలి తృ ప్రిపడినవారై _ బా క్రీకి 

మిం-చిన సొమ్ము దొరవట వే, కక గచ్చతు +. * = మతి 'ఆర్యు(డు పోవును 

గాక, చుట్టాలు (ఊోజిడిల్లుదురు గాక) _ యద్యేవం ల = అశేని, ఆకా, 
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జ్ వసన్మ_ఆర్య, యస్యశారణా దియం కలా శిక్యుతే, స 
వవ ఆశ్యేణ కళూషితపూర్వః, శు ళూమీతవ్యః, (అజ్ఞ, జస్స 

కారణాదో ఇ్రఅం కలా సిక్రీ అది, సో చేవ అక్టేణ సుస్సూసిద పువో 
సుస్పూసిదన్యో ] 

నంవా___( న్యగతమ్ ) ఆర్యయా నిపుణః (పత్యాదిస్టో ౭_స్ఫ్రి, 

కథం (వత్యువకరిష్యే! ((వకాశమ్ ) ఆశే, అహా మేలేన 

ద్య్యూతక రావమానేన శాక్య శ మణకో భవిష్యామి. త త్పంవాహకో 
ద్యూతక రః శాక్య శ మణక ః సంవృ త్త ఇతి స్తుర్హవ్యా న్యార్య మతా 

న్యతు రాణి, [ అజఆవ ణిడణం వచ్చావిట్టో హ్మ్, కథం వచ్చువ 

కలిళ్ళమ్ 1? (వకాళమ్ ) అజ్జవ, అహం వదిణా జూదిఅలావమాజేణ 

శక్క_శమణ కీ హువిశ్శమ్, తా శంచాహాేకే జూదిఅలే గక్క._.శమణే 

శంవు తే త్రి శుమలిదవ్యా అజ్జఆఏ వచే అక్ట్రలు | 
— 

వన న్న---౪ర్య, అలం సాహాసేన, ( అద్ద, ఆలం సాహాచేణ గం 
జనానాం. 

“నా 

ఈనాకళ _ సంవాహనవిద్య _ నీ పరిజనమునక నాచే -సీపీకాంపుము.. (అట్లు 
(పత్యు పశారముం గొనుము _ అనుట) యస్యశకారణాత్ ... = ఎవనికోసము ఈకళ 
చీవలాబడవలయునో ఆకే ఆర్యుని చే మును ప్ర శుకూషింపయబడి నాయడు, 

(వెండియ్సు కు ళూషింపంబండదగును, వద్దు, ఆపని (= చేప్రుక౯ాట), ఆర్యయా 

నిప్రణం .., వద్దు కూడదని అక్క_చే ేరుమిజు జవాబు చెప్పంబడితిని, _ 

తన కేమియు ఇందులకు (పత్యుపకారమువలదు అని నుకమారముగా చెప్పినది, 
కథం (పత్యుపకరిప్యే _ ఎట్లు |ప్రత్యుపకారము వేయంగలను ? (తోంపలేటే_ సరి) 
ఆశ్య అవాం ఏలేన ,.. = అక్కా చేను ఈజాదకారులు కావించిన పరాభవము 

చేత, విరాగముం బొందినాను _ (ఇంకు శాక్య (శామణకః భవిష్యామి = బౌద్ధ పరి 

వాజవ ౧డ నయ్యొదను, తత్ 'సంవాహకః ... = కావున సంవావావండు 
ద్యూతేకరుండు (ఐఎ) కాక్యశమణవండు ఐనాండు _ అను నీయషీరములు _ వివర 
ముగా ఈమౌటలవరుస _ అక్క_చేక జ ప్రియం దుంచుకొనం బడవలయును, ' 

ఆర్య ఆలం .., = అయ్య, సాహసము వేయకు _ వలదు సావాసము + = నిశ్చ 

యము వేసికొనంబడినది, 
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సంవా_౪ ల్యే, కృతో నిశ్చయః, [ అజవ, కలే తిచ్చరి 

(ఇతి వరిక్రమ్య ) 

శ్లో, ద్యూ తేన త్ర త్కృతేం మమ య ద్విహాన్త నం జనన్య నర్యన్య 

ఇదాసిం (వకటశీర్షో నరేన్ష్రమా స్షణ విపారిపూంమి, ౧౬ 

[ జూదేణ తం కదం మే జం వీహాత్ధం జణళ్ళ శవ్వశ్శ 

ఏణహీం పాఅడరీ కే ణలిన్షమ గ్రేణ విహలిశ్ళమ్ | 

(శవశ్యే కలకలః) 

నంవా.__.( ఆకర్ణ క) అరే, కిం న్విదమ్, ( అకాశే) కిం 

భణత __ “ఏవ ఖలు వన న్నృసేనాయాః ఖు మోడకో నామ దుష్ట 

నో, ౧౩. యత్ = వీది. సవక్స్య జనస్య = ఎల్లజనులక (వలన 

అనుట) డబ్బు తండుటకు వచ్చిన సఖివండో వాని మౌనిసియో అని, (పాం) ఖీయ తే= 

భయపడునో _ ఎల్ల జనులకు ఛభయపడుటయో పొ, వివా _స్టం(ైా నేతులు పోయి 

నట్లు) ఎల్ల జనులకును శక్తి లేమియో, = ఏమియుం దోపమియో, తత్ = అది, 

వివా స్పవ్యావలౌ సమౌ” _ అవమరము, ద్యూ లేన మము కృతం = జూదముచే 

నాకు _ ఆభయపడుట _ ఆశ క్రిలేమి _ కఠలిగింపంబడినది, (అందుల కై ఇన్నాళ్ళును 

తలవాల్సుకొని _ ఆధీరముగా _ తిరుగుచుంటిని) ఇదానీం = ఇపుడు, (పకట 

శ్రీషజా౩ = ఏల్ల రక అగపడు తలగఅవాండ నె _ తల యొత్తుకొని, న లేను మా గే౯ణ= 

రాజమౌర్హ మున ఎ "పెద్దర స్తాలో, విహారిస్యామి _ హోయిగా  విహారముగా _ సంచరిం 

దను, 

' జాదమువేత నాకు ఎల్ల జనులవలన డబ్బుతండుటకు వచ్చినవారో అని 

భయమును (చేతులే పోయినట్లు శ క్రిలేమియు (= ఏమియుం దోంపమియు) 

కలిగియుండినది, ఇపుడు, అది తీజీపోయినది, ఇంకను భయము శాని శ క్రిలేమి 

కాని నా కెక్కడిదికి తల ఎత్తుకొని రాజమౌగజమున ఆఅందతేయెదుట విహార 

ముగా సంచరిం వెదను, 

"నపా్యే _ తెరవెనుక _, కలకల: _ అలబలము, గుంపున పుట్టిన (మోయ, 

అరే కిం న్విదమ్ * ఆకాశే = మింట్క కిం భణత = ఏమనుచున్నారు 461 

. ఇత్యాది మరల అధఫోలా పశ్నేపకము అఆశాశభాసితము, ఏవ ఖలు ,.. = ఇవిగో, 
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హస్సీ విచరతి” బ్రతి. అహో, ఆర్యాయా గన్టగ జం (వేవీప్యే 

గత్యా, అథవా, కిం మ మైతేన? యథా వ్యవసిత మనుష్టాస్యామ్, 

[అలే, కిం శ్లేదమ్, (ఆకాశే) కిం భణాధ.-ఏశే ష్ట వశ న్నశేణ 
ఆఏ ఖుణ్ణమోడ కే ణామ దుట్టహాళ్షీ విఅలేది” త్రి, అహో, అజ్జఆఏ 
గన్టగఅం వేక్టి శం దుఆ. అహావా, కిం మమ ఏదిణా! జభా వవశిదం 

అణుచిట్టిశ్ళమ్ ] 

(తతః (వవిశతి అవటీవేపేణ (వహృష్టో 

విక టోజ్ఞ (లవేపో కర్త పూరకః ) 

కర్ణపూరక ః___కుత కె (ఆార్యా! [కహీం కపూం అజ్ఞఆ | ] 

చేటీ__దుగ్శనుమ్య, కిం త ఉద్వేగ కారణమ్, యద(గతో 

2_వస్థ తా మార్యాం న (వేత సే, [దుమ్మణుస్స, కిం శే ఉవ్వేఅ 

“కాలణమ్, జం అగ్గదో వట్టిదం అజ్జ్ఞఅం ణ చేక్టసి కే 

కర్ణ___( దృష్ట్వా ) ఆర్య, వనే. [ఆఅజ్ఞఏ, వన్దామి], 

వసంత సేవయొక్క_ ఖుంటమోటకమను (కంబమును విణుచునది ఆను) పేరుగల 

పోకిరి యేనుంగు తిరుగుచున్నది _ ఆనియా. ఆహో _ సంతోషము అక్కయ్య 
మదఫు కేనుంగును చూతును, పోయి _ (అథవా =) ఎందుక లే నావ దానితో 

ఏమి? "నేను చేయం బూనుకొన్న దాని చే _ శమణవండ నగుట నే ఆనుష్టిం చెదను, 

తతః (ప్రవిశతి ... = అంతట (పశేశించు చున్నాడు సంభాంతు.డె _ తొందర 

తొందరగా, అపటీ వే పేణ _ తెరపటకయే, పట్ల కాని సంతోషముగఅ వాడై యు 

వికటముగా (= మిక్కిలి తళతళ 'పశాశించు. వేషము _ కట్టు తొడుగు _కల 

వాడే కణకావూరక(డు _ ఆెపీరుగల వసంత సేన పరివారవండు, వసంత సేన 

పరిచారకుంనును అట్టి ఉజ్జ్వల వేషుండగును, కత 0. = ఏక్కు_డ ఎక్కు_డ 

అక్కు! దుర్శనుహప్య ! ... = పాడు మానినీ ఏమిరా నీవ (ఈు సంభ 

మమునకు _ కలవరమునకు _ కారణము ?* యల్ అగతో౭ఒవస్థి తాం ... = ఏల 

అడి గెడ ననలా _ ఎదుకుగానున్న అక్క నే చూడనన్నావు! = సంతోషమా 

MR — 21 
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వనన్త-క క్ష్రపూర క, వరితుష్టముఖో లత్య సే, త త్కి_ం 
టో © అగ ఉద్య = స్విదమ్? [కర్గ్షపూరఅ, వరితుట్టముహో ల అసి, తా కి క్లోదమ్? ] 

కర్గ_..( సవినయమ్ ) ఆర్య, వళ్ళి తాసి య యాద్య కర్ల 

పూరక న్య వరాక మో న దృష్టః, [ అజ్జఏ, వళ దాసి, జూఏ అజ్ఞ 

కణ్జకోర అన్న వరక్క మోా ణ దిట్లో. ] 

వనన్త---కర్షపూరక, కిమ్ కిమ్, [కణ్ణహారఅ, కిం కిమ్ ]. అయనే 

నామ దుష్టహా సీ, న ఆలాన స్పమృాుం భజ మహామా తం 

వ్యాపాద్య మహో నం నంమోభం కుర్య (నాజమార్ల మవతీర్లః, తతో 

ఒత్యాన్సరే ఉగ్గుష్ణం జనేన, [సుణాదు అజ్ఞఆ, జో సో అజ్జఅఏ 
ఖుల్ణా మోాడ ఓ కామ దుట్టవాత్లి, సో ఆలాణగ్లమృ్భం భజ్జఅ మహ 
'మెట్టిం వావాదిఅ మహాన్తం నంఖోహాం కరనా రాఅమగ్గం ఓదిళ్లో, న్ 

త ఏక ణో దో ఎట్టేన్సరే ఉగ్గుట్రం జకౌణ |. 

కర్గ్ష_.__శృణో త్యార్యా, యః న ఆర్యాయాః కుళ్ణ వోటకో 

“అవనయత వాలకజనం 

త్వరిత వమూరోపజాత వృత. పాసాదమ్ 

33 

నిండిన మొగము గలవాండవుగా అగపడుచున్నా వే! ఏమిటి ఇది? సవిస్మ 
యమ్ .., = ఆళ్చర్యముతో _ అక్కా, వభఖ్చితానీ .., = మోసపోయితీవి _ 
పోంగోట్టుకొంటివి, సీ విస్పుడు నీక ఇక౯ాపూరకని. పరా|క నుముం జూడవెతివే! ... 
ఏమిటిరా ఏమిటి * శృణోతు ఆర్యా *.. = అక్క వినును గాక _ అక్క పోకిరి 
యేను. గున్న బే ఖుంటమోటకము, అది కట్టుకంబమును విటీచి, (మహామా(తం =) 
మౌవటి నాయని చంపి, మిక్కిలి గొప్ప కలత కలిగించుచు రాజమౌాగజా 
మును చొచ్చినది. అతా నరే ఉదుషమ్ ,.., = అంతలో జనులచే బిగరగా అటి శు ౧ చాటినట్లు ఆఅివ(బడినది, _ వీమనంగా, 

శ్లో ౧, బాలకజనం = (దారిలో నున్న శిశువులను _ సీల్లకాయలను, 
అపనయతే = అఐలికి కొనిపాండు, త్వరితం = త్వర గా వృష్మపాసాదం = చెట్లను 
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కిం న ఖలు (ప్రేతధ్యం 

పురతో దుహ్లో హస్సీ ఇత ఏతి, ౧౮ 

[ అవ జేథ వాలఅజణం 

తురిదం ఆరుహూధ వుక్సపాసాదమ్ 

కిం ణఅహు పేక్షధ 

పురదో దుట్టా హాళ్టి ఇదో ఏది, 

అపి చ, [ అవి అ |, 

వ్ల, విచలతి నూపురయుగలం 

ఇిద్యన్వై చ మేఖలా మణిఖచితాః 

వలయా శ్చ సున్షరత రా 

ర త్నాజ్కు-ర జాల (వతీబద్ధాః, ౧౯ 

[ నిచలబ్రి కేఉరజుఅలం 

ఇిజ్ఞ న్ని అ మేహలా మణిక్టృణఆ 

వలఆ అ సున్షరదరా 

ర అణజ్కు- ర జాలవడీ బద్దా (| 

చేదలను, అరోహత = ఎక్కు డు, కిం న ఖలు. పళ్యథ ఫురత్॥ = ఏమి చూడరా, 

ఎదురుగా? దుష్వః వా స్టీ ఇత ఏతి = దుండగాల యేనుంగు ఇటు వచ్చుచున్నది, 
వ 

ఇవి ఆజ పు నా బాటిం పు pa మాటలు, 

నో, ౧౯. నూపురయుగళం _ అంబెలజత, విచలతి = కదలంచున్నది _ 
య 

భయసం(భాంతే లె పల చు స్త్రీలని కాబోలు, ఛిద్య స్తే = తెంపంబడుచున్నవి _ 

మణిఖ-చితాః = రత నాలు తౌ(పిన మేఖలాః = ములనూళ్ళు ! రత్నా ... వ 

రతనంపు మొలకలు _ చిన్నరత్నములు _ వలయాలలో  తాపందగినంతటివి _ వాని 

మొ తము తౌపినటివి, కావుననే _ సునరతరాః = మిక్కిలి యంద మెనవియు; 
అలి ట్ ద a 

ఐన వలయములును .. మురుగులును |! 



తత స్తేన దుష్టహాస్తినా కరచరణరద్ననెః ఫుల్లనలినీ మివ నగరీ 

ముజ్జయినీ మవగాహామా నేన నమాసాదితః వర్మివాజకః, తం చ 

వర్మిభష్ట దజ్ఞ కుణ్ణికాభాజనం శీకరైః సిక్తా దన్తానరే తీవ్రం 
(పేత్యు పున ర ప్యుద్హుష్టం జనేన -* హో, వర్మివాజకో వ్యాపాద్య కే ' - 

ఇతి, [ తదో కేస దుట్టహాస్టిణా కలచలణరదశేహిం ఫుల్లణలిణిం 

విఅ ౯ంఅఏం ఉజ్జయిణిం అవగాహుమాణేణ నమాసాదిదో పరివ్యాజటీ. 

తచ్చ పరిబ్బట్ట దణ కుణ్జిఆ భాఅణం సీఅరేహి ౦ సిల్ష్పిఅ దన్నన్నరే క్స్ 

కృం వేక్టిఅ వుణో వి ఉగ్పట్టం జణేణ, -* హా, పరి వ్యాజఓ వావాదీ 

అది” తి, కాం 

వసన్త_( ననంభమమ్ ) అహో వమాదః, అహో 

(వమాదః, [అహో పమాదో, అహో వమాదో |]: 

క ర్ల__అలం సం|భ మేణ, శృణోతు తావ దార్యా, తతో 

రిచ్చిన్న విసంష్థంలకృష్ధలాక లావ ముద్యహాన్మం దన్హా న్మరవరిగృహీతం 

కాళ్ళవి, ములవి, చేతులవి _ ఆంబెలు నూళ్ళు మురుగులు . ఆదరి కదలి తెగి 

విటి? పోవుచున్న వి _ సం(భ్రమమున, చెలువలవి కాబోలు, చారు భయముచే 

అట్టు ఊరవడించుచున్నారు _ ఏనుంగుం జూచి, 

తతః లేన దుష్టవా స్టినా ... = అంతట యాదుండగ పు శ్వేనుంగు వేత , 

తొందముతోను పౌదాలతోను దంతాలతోను, పూచిన తామరకొలనిలోనుం 

బోలె, ఉజ్ఞయినీనగ రమున ముని(గ కలంచుచుంబోలె పోవుచున్న దాని చేత పట్టు 

కొనంబడినాండు ఒక సన్నా న్ట్నీ? వానిని, చేతీకల్లయు క మండలుపాత్రయు జూతే 

పడిపోయినవానిని తుంఫురులతో తడిపి, (ఎత్తి దంతాలనడును వేసికొనంబడిన 

వానిని చూచీ మరలను ఊర్థ్షింపయబడినది జనుల వేత _ అయోో, పరివాజక (డు 

చంపంయడు చున్నాండు అని, ససంభమమ్ = తొ, టుపాటుతో లు అయ్యో (పమా 

దము (= అపాయము! మాను తొటటుపాటు _ వినునుగాక అక్కయ్య _ తతో 

నిచ్చిన్న ,* = అంతట తెగి చిన్క వడి ఆడుచున్న గొలుసు పేటలను మోచుచున్న 

దియు దంతాలనడుమం గెన(బడిన పరి వాజవని. మోచుచున్నదియు నగు దానిం 
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వరి వాజక ముద్యహానృం తం (త్య క ర్లపూర శకేీణ మయా, నహి 

న హీ, ఆర్య యా అన్నవిణ్ణపుస్ట్రేన దాసేన, వామచర తేన దూత 

లేఖకం ఉద ద్ద ఎ్రహ్యోద్ధ న్య త్వరిత మావణాత్ లౌహదణ్ణం గృహీత్వా 

ఆకారితః న దుష్టహాన్నీ, 

జం, గార్ [ అలం నంభమేణ. సుణాదు దావ అజ్జఆ, తద్ విచ్చిళ్లి 

వినంఠథుల సిజ్ఞలాక లావఅం ఉవ్యహాన్రం దన్నన్నరపరిగ్గ హీదం వరివ్వా 

జఆఅం ఉన్వహాన్త్మం తం పేక్టిఅ కలా ఊారఏణ వుఏ, ణహీిణ హీ, 

అజ్జఆఏ అన్న పిణ్ణా ఉక్రేణ దాసేణ, వామచలనేణ జూద లక్ట అం 

ఉదుసిఅ తురిదం ఆవణాదో లోహాదణం గణి అ ఆఆరివో సో 
ఖం Go Je 

దుట్ట హాళ్తీ |. 
లు య 

వనన్త--తత సృతః [తీదో తదో ] 

జూచి కణజాపూరకుందనెన నాచేత, కాదు కాదు, అక్క్యయ్యయన్న పుముద్ద అం 

బలినీన దాసుని చేత, ఎడమకాలితో _ దాసేన వామచర ణేన ద్యూత లేఖకం (మాధు 
రుచే) ఉద *ఇపోంద తంరితం ఆపణాత్ ... పాకాతము _ ఈ గుసీ ఆ ) ఉన్బ్భృమ్యోద్దృమ్య త్వరితం ఆప = కృ స్స 
ఉస్టని అ_ 'అని ఒక సారము. ఉద న్సృప్యోద్ద మ్య - ఎడమశాలితో అనలా అంతి. 

యవలీల గా జూాద పు లెక్కు_గానిని _ ' దారిలో అడ్డముగా నున్న వానిని, అవలికి నెట్టి 
PE) లి 4 Pa నెట్టి, నలిపి ఆరగ దీనీ ఉగ్గనీ ౩ అను పాకృతమునకు ఛాయ ఊద్హ్భృష్య అనియు 

కావచ్చును, 6 ఉద్దుష్య (= అఅచ్సీ అనియు కావచ్చును, “ అఅచీ* యన్నదానికె 

వాంజేమెనాండో. బదులుపలికినా (డో, తొలగినా(డో _ అది యిందులేదు, తనకు 

సాయపడను కేకవేసీనాండు అనుటకు తాను చెప్పుకొనుచున్న తన బలాధిక్యమునకు 

ఆది అసంగతవముగును, వాండు దారిలో అడ్డము గా నున్న వానిని ఎడమపాద మను 

తోనే ఎత్తి అవలికి "నెట్టుచు _ అనుట (శేయము _ “ ఉద్హ్భృష్య ' అనుట వే. వేం, 

వారివే అనుగ్భహీతము. త్వరితం +. = వడివడిగా అంగడి నుండి (లావు యినుప 

కను _ గుదియను _ ఎతుకొని ఆదుషగజము ఆదల్సి ఆఆచి “రా ఇటురా” అని 
=) (a) 

యనంబడినడి, 
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ర్ ర 
ణ 

న్లో ఆహాత్య నరోవం తం పహాస్పినం విన 3 లకిఖరాభమ్ 

మోచితో మయా న దన్హానృరసంస్థితః వరి వాజక 8, ౨౦ 

[ ఆహణిఊణ సరోనం తం వార్టిం విక్ష్య నై లసిహరాభమ్ 
మోఅవిఓ మవ సో దన్న న్నరనంఠిఓ వరివ్యాజఓ | 

వనన్మ__నుస్థు త్వయా కృతమ్. తత స్మృతః, [సుట్టు చే 

కీదమ్, తదో తదో ] 

కర్ణ_తత ఆశ్యే, “సాధు శే కర్ల్ణపూరక, సాధు” ఇ ల్యే 
తావాన్నాతం భణన్సీ, పిపమభ రా కానా వవ నెెః ఏక తేః వర్యన్తా 

సక లోజ్ఞయి న్యాసీత్ , తత ఆశే, వశేన శూన్యా న్యాభరణస్థా 

వ క్ల చ నాసి రామృశ్య ఊర్థ ఏం U మ్య దీర్భం నిశ స్యాయం (పావారకో 

మ మోవరి జీవః, 

నో, ౨౦. విన... = భం = వింజపుకొండ కొముంబోని తం వా సీనం = 

ఆ యేను(గును, సకోపం=కోపముతో (బుసకొటుచు ఘీంకరించుచు ఉన్నదానిని, 
లు 

ఆవాత్య = కొట మయా = నాచేత, సః దనా నరసంసితః = దం తాలనడుమ నున్న, 
వ్ శాలి ది (థి 

ఆ, పరి వాజకః = సన్నా న్ట్నీ - (శమణకుండు, మో-చితః = విడీపింపంబడినాండు, 

ఆగుదియంగొని శీను వింజపుంగొమ్ముంబోని అ యేనుంగును, కోపముతో 

యబు'ససకొటు చున్నదానిని క్రాటి ఆసన్నా్యాసీని దాని దంతాల'సందున ఊన్న వానిని 
లు లు 

విడిపించితిని. 

సుష్టు ... =బేప్ గా చేసితివి! తవాజబాత తవాకాత, తతః ఆశ్వ్యే +... అంతట 

అక్కా, బళిరా కణకా పూరక, బళిరా_అని మొతము పలుకుచు ఉజ్జయిని ఆంత యు; 

మోయరానంత బరువు ఒకతేట్లు కేర్వయడేన యోడవలె, అటు ఒరిగి _ ఒడ్డగిల్సి _ 

నలై నది - ఉజ్జయిని జనులందటు మొ త్తముగా ఆ యేను(గును నన్ను సన్నానీనిం 
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[ తదో అజ్జవ “నాహు జే కళ్ణాడారల, సాహు” త్తి ఎత్తి 

అమెత్తం భణన్సీ, వినమభరక్క-నా విఅణావా, ఎక్కదో వల్ద్శ ఫ్రై 
నఅలా ఉజ్జ్బయిణే అసి, తదో అజ్ఞవఏ, ఎక్కే_ణ సుళ్ణా" ఇం ఆవారోణ 

ట్లాణాల్హం వరాముసిఅ ఉద్ధం చక్టిల దీహూం ణినసిఅ అఅం పావారఓ 

మమ ఉవరి న. 

వనన్న —క రపూరక, జావీహి* తొవ క్కి మేవ జాతీకుసువు 

వాసితః (పావారకో న వేతి, [కణల్ణ్లఊారఅ, జూణీహి దావ కిం 
వసో జాదీకుసువు వాసిదో పావారఓ ణ వేత్తి ] 

కర్ణ__ఆ శే, మదగ నైన సుష్టం తం గన్టం న జాగామి, 

అజ్జవ, మదగ స్టైణ సుట్టు తలే గన్దం ల జాణామి 1, 
m™—™™" 

ననన్న--నా మాపి తావ త్పేకున్న, (ణామం పి దావ 

క్స్ 
కర్భ__ఇదం నా మా లైన వాచయతు, [ ఇమం కామం 

అజ్ఞఆ ఎవ్య వావదు |] (ఇతి ([పొవారక మువనయతి, 

నృ-_.ఆర్యచారుద తృన్య, [ అజ్జచారుద త్తస్స క 

( 

వస 

ఇతి వాచయిత్యా నన్న్ఫృహం గృహీత్వా (పావృణోతి.. 

జూచుటకు అతట్టుక గుంపులువడి మూాణిరి, అంతట, అక్కా _ ఒకాయన, (తన) 

నగ లు పెట్టుకొను చోట్లు _ చేతులు బుజాలు మెడ వెందలెనవి, తడవుకొని, అవి 

శూన్యము గా నున్నందులకు మిన్ను చూచి నిట్టూచిక ఈంయు త్తరీ మము నామాంద 

చేసి నాయడు. కర్ణపూరక జానీపితావత్ ... = కణజకావూరక, ఎజుంగుదువా ఆది 

జాజులఅవాసన ప్పిన హ్ శ్రరీయ మవునో శాదో అని శ అన్యే, మద సేన 464 = 

అక్కు (ఆ) యేనుగు మదపఫువాసనచే, చక్కంగా ఆవాసనను పనీపట్ట తిని, 

నామౌొపి = చే-రెనను చూడుము, ఇదిగో పేరు అక్క_యీ చదువును గాక ఎ 

(నాక అక్షరాలు తెలియవు ఆర్య చారుద త్త స్య = చారుద త్తీయ్యది. _ ఆని 
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చేటీ__ కర్హపూరక, శోభత ఆ ర్యాయాః (పావారక ః, [కర్త 

గారల, సోహాది అజ్ఞఆఏ పావారఓ ] 

కర_._.ఆం, శోభత ఆర్యాయాః | పొవారకః, [ఆ, సోహది ల్ ట్టి U 
అజ్జఆవ పావార ఓ ] 

వనన్న___క ర్భప్రూర, ఇదం తే పారితోపీ.కమ్, [కణ్ణణారల, 

వదం చే పారతోసిఅమ్ ] (ఇత్యాభ రణం పయచ్చలతి, 

కర్గ....( శిరసా గృహీత్వా ప్రణమ్య చ) సాంప్రతం సుష్టు 

నోధత ఆ ర్యాయాః (పావారక 8, ( సంవదం సుట్టు సోహాది అజ్జఆవ 

పావారఓ ] 

వన —క ర్తపూరక, వత స్యాం వీలాయూం కు (_తార్య 
RR +) 

చారుదత్తః? [ కణ్ణఊారఅ, వచావ వేలావ కహిం అజ్జదారుదత్తా* ], 

కర__._.వ లే నవ మాచేణ (వవృత్తా గనుం గహమ్, 
0 ౧ 

ర్త 
€9 

[ఏదేణ చ్లేవ మగ్లేణ వవుతొ గన్తాం వావ్ ). 
9 

వనన్న___చేటి, ఉవరితన మలిన్షక మూరు పహ్యోర్య చారు 

దత్తం వ శ్యామః, [హక్ళా, ఉవరిదణం అలీన్షఅం ఆరుహ్ిఅ అజ్ఞ 

బారుదతం జేకే హా ] 
అ జానే ఠి శీ 

చదివి తమకముతో కె కొని తాను తన్ను కప్పుకొనును, క ర్శపూరక, శోభ తే 

ఆ ర్యాయాః +. “ఆకుకు ఉత్తరీయము ఆందముగా ఉండ లేదా అవును అక్క 

ఢా త్తీరీయము అందము గాటజాన్నది, కణజాపూరక, ఇదంలే ఎం. ఇండ సీకు ఇనాము_ 

అని ఆభరణము జఒజసంగుచున్నది, తలతో (గ హించి, నమస్కరించి, ఇప్పుడు 

బలె ఒప్పియున్నది, అక్క ఈ తృ్తరీయము, కర్లవూరక, ఏత స్యాం వేలాయాం 

= = ఎక్కడరా ఈవేళలో యిప్పుడు చారుద గ్రేయ్య?ి ఏలే వెవ ...= ఈ 

మౌర్దాన నే. ఇంటికి పోందొడంగి నాయడు, వేటి, (రాజే, ఉపరితీనం ... = ఎక్కి 

మిదైమాంది కలవాకిటి పపెగది (ముంగిలి _ మొ౫ సొలృనుండి అ య్య గారిని దూత ము, 
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[ఇతి నిష్కా-)నస్హాః స్వే ] 

ఇతి ద్యూతకరసంవాహకో నామ 

ద్వితీయో ౬ జు 8 

నిప్మా_9 నాఃస వేలా - అంకాంతమున సర్వపా। క్ర నిష్క_ఇ మణముం జెప్ప 

వలనీనదని కా స్త్రము, 

తొలియంకము కడపట వసంత సేనయింటీ వాకిట ఆ వెన్నెలలో అట్లు బారు 

ద త్రేవసంత సేనలు సానురాగ దృష్టులతో ఒండొరుల వీడొ_నిరి గదా, వసంత 

సేనకు ఆర్యాతి నిద్రపట్టని విరాళి కలిగియుండును_[చారుదత్తునికిని కలిగిన దని ఆత (డు 

చెప్పంగలండు _ = 87 _ *“సద్మాపదోపో మమయాతి జా|గతఃణ సదాచమే నిశ్వ 

సతో గతా నిశా ... ’ అని] చారుదత్తుండు. * తిష్టత్యుపణయః ” అని ఈపూట 

ఇక్కడ నుండుము అన్నను _ [ చారుద త్తుని యీవాక్యమునకు ఇది భావమని 

వసంతి సేనయీ వ్యాఖ్యానించినది, కాదేని మజేదేని భావ్యపడర్శన వాక్య ముండి, 

గంథ పాతమాయెనా€ 1“... నయు క్త మద్యేద్భృ శేన ఇహాగతయా మయా 

(పతీవ స్తుమ్.] అన్నందులక అంతక వచ్చినాండని సంతసించినను [(చతురో 

మధథురో2_ య ముపన్యాసః] ఉండక, ఉపాయమని యెంచి నగయిల్ల డ పెట్టి 

వచ్చితిని గడా. అతనికి నామాంద గట్టివల పే కలిగింప6 గలిగితిని, కాని యింక 

చెయెత్తు, ఏమి, యెట్లు అని తలపోయుచుు ఆ చారుదళత్తుని యందము నే భావించు 

కొనుచు, ఒక్క కే తన్మయము గా పరధ్యానము గా నిదురించి అహ్టేమేల్కా_ంచినది. 
నాడు పాటైష్కచున్నను నిత్యస్నాన చేవతావూజలకను తనకు ఓపిక లేదు, 

అప్పటికి మానుకొన్నది, ఆ పరధ్యానమున, మెమజఫున, బేటి తనతో ఏమియుం 

బలుక కన్నను “త ర్వాత త ర్వాత” అని, తన విరాళితో చానికి తెలిసి పోయినది, 

అంతీట ఆయన పేరు పేట అంతయు దానిచే నొకసారి ఇెప్పించుకొన్నది, ధనము 

నక శాదేే. గుణమునకును రమించుటకును నీను కామించుట, మిరు నవ్వుదు 

రేమో; ఆయన మరల ఇక్కడికి వచ్చుటో చేను అక్కడికి పోవుటో జరుగసీ 

అని తాను నగను ఇల్లడ ెట్టివచ్చినట్లు దానితో తలపోసీకొన్నది, 

ఇంతలో జూదాన ఓడి సభివవిచే కొట్టి తఖుమయణుడు చున్న సంవావావండు 
ఇల్లు సొచ్చి శరణు అన్నాండు, కు" దార్యశీలముచే వానికి నిరభ్యంతరముగా “సరి 

అని వాడు (పసావ వశమున ఇారుద తునికి సంవావానండుగా నున్న వాడని 
గ్ అటే 

MR _. 22 
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Pos చ అతా. చల జలారాడాలలానానాా నాడ జా. ద ఆదరా 

ఆత నివలన చారుదత్తుని మేలి గుణములు మరల విని, తదియుండని ఉపచరించి, 

అతనిని అప్పూలవారివలన విడిపించి పంపినది, ఈ"పెక (ప్రత్యుపకారము ఏమి, 

ఎటు అన్న వింతతోచీ వాడు సన్న ్యసీంపంబోయినాండు, 

ఇంతలో ఆగారిం బోవుచు బారుద త్తుండు వసంత సేన నౌకరు కర్షపూరవండు 

అసహాయము గా కంబము విజుచుకొని కటు తెంపుకొని వీథింబడిన దుండగాల 

వసంత సేనయును6ంగును అవలీల -గా పట్టి కట్టుటం జూచి, మెచ్చుకొని, తనచేత 

మబేమియు లేమి ఆ జాజుల వాసన యంగ వ్యస్తృ్యము అతనికి ఇనాము ఇచ్చ, 

నిరు త్తరీయము గా ఆదారిం బోవు చుండెను, వసంత సేన కర్గవూరకుని వలన ఈ కథ 

యెల్ల నిని ఆ యంగవ స్త్రముం దాగని, కర్ణ వూరునికి వేటు ఇనామిచ్చి పంపి, 

చాన తేన్నుం గప్పుకోొని అట్టు తదంగ స్పృృష్ట స్పృృష్పికతో తన. విరాళి శాకను 

ఒకింత యార్చుకొనుచు, అప్పటికి తన వాకిటినే దాంటి వీథిం బోవుచున్నా (డు 

బారుదత్తుడు అని విని మిశైైమోందికి యెక్కి. అతనిని చూపు మేర దాంటి పోవ 

వణకు కాంచుచు మొగసాలఅలో నిఅంబడును, ఇది ఆ మజునా6టి పూ ర్వాహ్ష పుం గథ, 

జూదపు జగ జాల వలన రాజ్య ధర్మపాలన తె కొంత ఎటుక పడును, 

రాజాం దొల6€గింప పితూరి రాజాచున్నదని జాదభస్టుండు దర్హుర కండు పితూరి 

దారులం జేర బోవును, 

ఇది ద్యూతకరసం౦ంవాహకము 

అను రెండవ యంకము 

ముగిసీనది 
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పలా 

(తతః (వవిశతి చేటః) 

చేట? 

ర సుజనః ఖలు భృ త్యానుక మృక ః 

స్వామిగా నిర్ధనకో 2వ శోభతే 

పిశునః పున ర్ష్రవ్యగ ర్విత్ 

. దుమ్మ-రః ఖలు వరిణామదారుణ:, ౧ 

[ సుఅణో ఫ్ట్ భిచ్చాణుక మృ శే 

శామివ్ ణిద్దణ కే వి శోపహా బే 

విఘు జే ఉణ దవ్వగవ్వి టే 

దుక్క లే క్ట వలిణామదాలుశే ] 
లా 

తతః (పవిశతి చేట; _ అంతట చేటుండు, చారుద త్తయ్య నౌకరు (పవేశించు 

చున్నా డు (= రంగాన అగపడు చున్నాడు.) 

వో, ౧. సుజనః= మంచి (సాశీల్యాదార్యాదుల నడవడి కల వాడు” 

భృ త్యానుకమ్బక ః = నాకరులందు దయగలఅవా6డు చెన, స్వామీ = రిడయ(యడు, 

నిధ౯ానకః అపి = ధనములేని (బీదువాంజెనను, శోభతే ఖలు = రాణించును 

గదా _ పిశునః = కొండీండు _-6 ర్త తంటాలు చెప్పు వాడు _ చీటికిమాటికి తప్పూ 

పట్టువా(డు _ నీచుడు. (కూరుండ, పునః = మటియు, (దవ్యగవిక౯ాత ః = ధనముచే 

పొగరుకొన్న వా(డును, పరిశామ దారుణ; = ఫల కాలమున (కారుడు _ అనుగ వాము 

చూపనివాండును ఐన, (స్వామి, మిడిమేళ పుదొర దుష్క_రః ఖలు = కొలువను 

సాధ్యపడండు గదా _ అట్టివాని కొలువు శక్యము కాదు గదా, 
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ఆవి చ, [ అవి అ], 

కొ, నన్యలమ్బ్పటబలీవద్దో న శక్యో వారయితు 
మన్య(వనకృకల తం న శక్యం వారయితుమ్ 

ద్య్యూత వన క్క మనుష్యో న శక్యో వారయితుమ్ 

యో ఒపి స్వాభావికదోపో న శక్యో వారయితుమ్, ౨ 

[ శశ్శవలక్క-_వలహే ణ శక్కి. వాలిదుం 

అజ్షువశళ తృకలత్తై ణ శక్కి వాలిదుమ్ 

జూదవళ తృమణుళ్ళో ణ శేక్కి_ వాలిదుం 

జే వి శహావిఅదోశే ణ శక్కి_ వాలిదుమ్ ] 

కా 2వీ వే లార్యచారుద తస్య గాన్టర్యం (శొతుం గతన్య, అతి 

(కామ త్యర్థ జని, అ ద్యాపీ న గ చ్చతి, త్ర న ద్యావ దృహి నార 

మిక్కిలి దయగ లిగియుండుటయు, కోపము లేనండుటయు నౌకరు కోర 

దగిన ఒడయని గుణములు. అట్రివాని కొలువు సులువు, కలిమిచే పొగరుపోతు? 
చీటికిమాటికి తప్పులు పట్టి చాడీలు చప్పి కడపటికి, ఏదేని యినాము ఈయవలనీన 
సమయమున ఏడేని వంక షె పెట్టి, నీవక్కు_అలే దని తఅంమువాండు నెన వానికొలువు 

ఎంత యు కష్టము, మాబారుద _త్రేయ్య స్వామి అట్టి చుజనము ! _ ఆని యనుకొనుట, 

వో, ఒక్క సస్య లఅమృట బలీవద౯ాః =  పెరుమరగిన - దాస నత్వ్యాస క్త 

మైన యొద్దును _ ఏనురుపాటున పొలము పెబడి పెరు. మేయ మరగినట్టిది అనుట, 

వారయితుం న శక్యమ్ = మొనను అలవిపడదు, అన్య పస “కలత్రం = 

పరపురుషుని మరగిన భార్య, చారయితుం న శక్యమ్ = “పురుషునుండి) 
మాన్సుటక శక్య కాదు, ద్య్యూత ప పస కృమనుష్యుః = బాదముమరగిన జనమును, వార 

యితుం న శక్యః = (ఆడం బోనీక మాన్సుటకు ఆలవిపడ (డు, అ యః అపీ 

స్వాభావిక దోషః = ఏది తనంతట చే స్వభావము _ పుట్టుక _ శత చే కలిగినదో, 
అవోపమును, వారయితుం న శక్యః = మాన్నరానిది అగును, 

కా అపీ వేళా = అబ్బా! ఎంత సే పైనదయ్యా ! ఆర్యచారుద త్తస్య 

గాన్ధవ౯ాం శ్ర తుం గత స స్య = బారుద త్రయ్య పాటవినుటకు పోయి! అతి 
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సొలాయాం గతా సవా ్యమి, | కావి వేలా అజ్జదారుద త్తశ్ళ 
గన్దవ్యం శుణిదుం గదళ్ళ,. అదిక్క_మది అద్ధలఅణి. అజ్ఞ వీణ 
ఆఅచ్చది. "తా జావ బాహిలదుఆలశెలావ గదుఅ శువిశ్ళమ్, ] 

( ఇతి తథా కరోతి 

(తతః (వవిశతి చారుదత్తో విదూవక శ్చ) 

వారు___అహో అహో, సాధు సాధు, శేభిలేన గీతమ్, 
వీశాప నా మాసము దోల్టితం రత్నమ్. కుతః = 

థి 

వో, ఉత్క-జ్ధితన్య హృదయానుగుణా వయస్యా, 

నం కేత కే చిరయతి [వవరో వినోదః, 

రావన్నాండు, తత్ 4. = బయట చవాకిటిశాలలో, పహరావా రుండుచోటికి 

పోయి, ని దింతును, (ఇంతే వకు ఎట్లో "మేలుకొని యుండినాండు _ ఇకను 

వాకిటినుండి ఆయనపిలుపు సులువుగా వినంబడంగల చోటికిపోయి ఐనను నిదైిం 

తును _ అనుటఎ అహో ..,=ఆవహా ఆహో, బలె, శేభిల భావపాట ! బలేపాడి 

చాడు శెఫిల భావ! వీణ యనగా సము దమునం బుట్ట ని రత్నము గదా _ ఆసా 
ధారణ మెన చోట ఫుట్రినదానికి మామూలు చోటిదానికన్నను గుణ మెక్కు_వ, 

దానిని మించి నట్రిది అనుట. శేఖిలుండు కోమటి _ కావున మర్యాదగా భావ 

యనుట. నోటంచాడుచు వీణను వాయించినా6ండు, కుతః = ఏలయన, 

న్లో, 3, ఉత్కజ్రి తస్య = విరకవామున, సమౌగమమునకై తవా తవా పడు 
వానికి, వృాదయాను గుళకా వయ'స్యా = మనసుకు అనుకూలయయిన వెలి, _ మధుర 

శబ్బములతో ఇంఫులు పలికి సంతాపము పహారించఛి ఓదార్భునది, సజ్కేత కే = 

ఇక్కడ కఠసికొందునని ఏపాళాటు చేసికొన్నవాండు, లేక ఇక్కు_డ కలనీకొందము 
అను నిశ్చయము చేనీకొన్న చోట, చిరయతి = (సీయో ఫురుషుండో ముందువచ్చిన 
జనము అన్యజనము రాక ఏర్పాటు వేళ ఆతీకమించు చున్నప్పుడ్కు (పవరః= 
(గోప్ప మైన - పొ, _ (పచురః = గొప్ప, వినోదః = శాలయాప నోపాయను _ ఆ 
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నంస్థావనా (వీయతమా విరపహపాతురాణాం, 

ర న వ ( కి వ శ 3 వే స్వ “రాగ రివృద్ధిక ర (న మూాద 

విదూ__భేః, వహి, గృహం గచ్చావః, (భో, ఏహి, 
గేహాం గచ్చేము క! 

చారు.._అహోో, సుష్టు భావ రేభిలేన గీశమ్. 

విడా__మమ తావ ద్ద్వ్యాఖ్యా మేవ హాస్యం జాయతే 

న్వ్రీయా నంన్కం ఎ్రెలేం వఠ న్లా్యా మానుస్యెణ చ కాకలిం గాయతాం. 

కను పెట్టుకొన వలయు వేళ ఈణ మొక కల్పముగా నుండును గాన, (పియతమౌ 

విరవాతురాణాం = (సమౌసముశ్రా (పేయసివలని విరహముతో బాధపడువారికి, 

కాదా _ (వ్యాసముగా విరహోతురాణాం = వియోగముతో బాధపడువారికి, 

(పీయతమా = ఎంతయు (పియమైన, 'సంస్టాపనా = దేహ్యాపాణములను నిలువరించు 

నది, _ మేఘమున యత్రుని వియోగమున శాంతంగూార్చి కాళిదాసు _ 

ఉఊత్సత్తే వా మలినవససే సౌమ్య నికీ స్య వీళణాం 

మద్దో,తాజ్క_ం విరచిత పదం గేయ ముద్దాతు కామా _ మేఘ 11 

ర క్తస్య = అనురాగము గొన్న వానికి రాగ = ఆయను రా గమును సెంచునట్టి, 

సప మోదః = సంతోపో తావాముల కారణము, . 

ఇందు [పథమపాదమున తొలుసారిగా అయోగదుఃఖితు. _డెనవానిని 

చెలిక తె ఊజడించుటయు, రెండవపాదమున సంకేతము ఆనుటచే పరకీయాజారుల 

వినోదిం చుటయు మూ౭ండవపాదమున పరిణయ మె (ేమనిరూఢమెన వారి యెడ 

చాటున వారికి దేవా పాణముల నిలువరించుటయు, నాలవపాదమున అట్టి 

యా యాపదను తొలంగించుటయ ' శాక సంగడీనికి అనురాగము బెంచుటయు 

చెప్పబడినది. 

భోః ఏహి గృహం గచ్భావః = రావయ్యా, ఇంటికి పోవుదము, అతనికి 

పాటలో రుచి లేదు _ ఇంటికి (నిదురింపల బోవ తొందర. మణి చారుదత్తునికి 

ముగినీనను ఆపాట చెవిలో వినంబడు చున్న స్తే ఉన్నది రక్రిచేత ఇంకను, కావున 

అతనికి అబే తలంపు _ బలే పాడి నాండయ్యా శేభిఅ భావ ! 

నుమ తావత్ .., = నాకన్ననో లెంటిచేతంే నవ్వుకలుగును _ ఆడుది 

సంస్కృతము. పఠించుటయు, మొనినీ _ పురుషుడు _ నూత్మాూవ్యకృ మధుర 
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(ప్ర తావ త్పంస్క- తం పఠన, దతృనవన స్యేవ గృష్తిః, అధికం 

సూసూశ బ్దం కరోతి, మనుప్యో 2.పీ కాకలీం గాయకొా శుష్క 

సుమనోడామ వేష్టితో వృద్ధపురోహిత ఇవ మన్నం జపక్కా దృఢం 

మే న రోచతే, 

[ మమ దావ దువేహిం కేవ హాస్సం జాఅది, ఇష్టీఆవ 

నక్క_అం వఠస్నీవ, మణుస్పేణ అ కాఅలీం గాఅన్చ్మేణ, ఇత్జిఆ దావ 

నక్క_అం వఠన్నీ దిణణవణస్పా విఅ గిడ్డి, అహీఅం సుసుఆఅపఏి, 

మణుస్ఫో వి కాఅలీం గాఅనో, సుక్టసుమణో దామ వేట్టిదో బుడ్డ 

పురోహివో విఅ మన్నం జవనో దిఢం సేణ రోఅది ], 

చారు._వయస్యు, సుష్టు ఖు ల్యద్య గీతం భావరేభిలేన, నచ 

భవా న్చరితుష్టః | 

న్లో, రక్తం చ నామ మధురం చ సమం స్ఫుటం చ 
భావాన్విశం చ లలితం చ మనోహరం చ 

ధ్వని చేయుచు పాడుటయు. స్తీ యన్ననో సంస్కృతము పఠించుచో ముక్క 

(తౌడు వేసిన తొలియాత యావువలె ఎక్కువగా నూనూ శబ్దము వేయును, 

మానిసియు అవ్యుక్క మధురముగా పాడుచు, ఎండిన పూలమాల చుట్టుకొని 

మంతజపము వేయు చున్న ముసలి బాపన పౌరోహితునివ లె _ ఇది నాక ఎంతయు _ 

ఇంచుకయు అనుట _ ఇష్టము గాదు, 

నుష్హు ఖలు ... = ఇప్పుడు ఎంతో చక్క ్టలగాకదా శేఖిలభావ పాడినాండు ! 

మతి అది నీక పరితోపము కలిగింపదాయొను, 

ఫో, ఈ. నామ _ (పసిదమేసుమా! (గీకము _ పాటు రకం చ =వీకా 
(౧ థి - 

గొొంతుల స్వరము లాక్క టై మనస్సును హరించునది, మధురంచ = కమ్మగా, 

వినుటకు, తియ్య గా ఉన్నది, సమం చ =తొడంగినది మొదలు తుదివటజుకు ఎట్లున్న 

ఒకే తీటుగా నుండునో అట్లుండినది, స్ఫుటం చ = మాటలన్నియు చక్క_ంగా 

తెలియునట్టు విడివిడిగా నుండినది, భా వాన్వితమ్ = అందులో భావ మేమో అది 

తోంచునట్లు దానితో కూడుకొని యుండినద్కి లలితం చ= సునమౌరముగా ఉండి 

నడి మనోపారం చ= (ఏల పలు మొటలు శ) మనసును దొంగిలునట్లు ఉండినది, 



కిం వా (వశస్తి వచన రృవుఖి రృృదున్తై 

రన్మర్టితా యది భవే ద్యని తేతి మన్యే ర 

అవి ఛ, 

క్లో తం తన్య స్వర నం్యకమం మృదుగిరః 

శ్లిహ్యం చ త స్త్ర గీన్యనం 

వచర్ణానా మసి మూర్సన్నాన్నర గతం 

తారం విరామే న్ఫుదుమ్ 

ద రాలానంయమితం పున ER లలితం 

“న 

మదు కై! = నేను పలికెకు, (పళ స్తివచనెః = మెచ్చుకోలుమౌటలు బహుభిః = 

"పెక్కులు వః కిం=నీవ ఎందులకు * (ఒక్కు_ శు మాట) అన హీకాతా యది 
“ ఇది 

భవేత్ = కనుమటుగున నుండెచేని, వనితా ఇతి = ఎంతయు అనురాగముగల 

రకము _ రకి _ స్వరములు చేర్వేజెనను ఒక్కు_టిగా పొందిక పడుట. 
వూట =~ ర 

స్ఫుటం _ అనలా అత్న రాలు పొల్లులు మాటలు లెస్సగా విడిగా వినంబడుట. 

పూటకు ఊండవలయు గుణము అన్నియు కలిగి నుకమారమె జక యనుర క్ష 

స్త్రీయే మటుంగున నుండి పాడుచున్నదా అనిపించినదే, మటి సీ కేమయ్యా 

బాగుగా లే దనుచున్నావు * 

న్లో, ఏ౮. మృదుగిరః = చెవికి ఇంపైన పలుక గల, తస్య = ఆ శేభిలుని 
యొక్క, తం = ఆ_ ఇప్పటికిని నాచెవిం బడు చున్న సే ఉన్న, స్వర సజ్క_ మమ్ = 

స్వరము 'స్వరమునం జొరుటయు, క్రి ప్టం = దానితో _ వీడ రాక వేర్చడకండిన _ 
తి స్తీ స్వనం = వీణ (తం కెల్ల _మోంతయు, వణాజ్ననాం అపి =(గానపు అతుర 

ముల యొక్క, మూఛజానా నృరగతేం = గొంతు ఎత్తుట దింపుటల లోని తారం = 

గట్టి _ పెద్ద _ ధ్వని యు, నిరా వే = ముగింపును మృదుమ్ = తేలికయెన _ సుక 

మారభ్యనియు, ఫీలా సంయమితం = తాళము యతి మొదలగు నెడల, ఆఅ(శమ 

ముగా ఆయాకట్టు బాట్లు కలదియు _ ఆంగినదియు, పునః చ= మతియు, లలి 

తమ్ = సుకమొరము గా _ ఆయాసము లేనియట్లు గా (మరల) తొడంగ యబడినదియు _ 
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రాగ ద్యిరుచ్చారితమ్ 

య త్సత్యం విర లే ఒపి గీతనమయే 

న 

గచ్చామి శృణ న్నివ, సో 

అనగా అవసానమందేమి, ఆరంభమనుందేమి అనాయాసముగా _ తన అభ్యాస 

చె ఫుణుల చేత _ కలిగింపంబడిన తాళము అయ మొదలగు కొలతలు కలదియు, 

రాగద్విరుచ్చారిత మ్ = ర క్షి వలన - తన(యు, (శోతలయు) తన్మయత చే, రెండు 

తూర్లు _ రెట్టించి = పలుక (బడినదిధయయు _ ఆన్ని యు, యత్సత్యం = నిజము చెప్పు 

చున్నా న్కు గీత సమయీ = పాట కాలము, విరతే అపి = ముగినీపోయినన్కు అట 

నుండి బయలుదేరినవాంద నెనను, కృణ్వక ఇవ = వినుచుంబో లె సే, గచ్చామి = 

నడచుచున్నాను, 

0 

(2) 

_@) 

(4) 

(5) 

(6) 

కొన్ని పారిభాషిక పదాల వివరణము, 

తం తస్న సరస _తం పు _ స దర ౦ తేస్య స్య సజ్క_9మం తం వూర్య శుకం స్టరాకాొం నిసా ర 

భ్ గాన్టారాదీనాం సం సమ్యక్ (క్రమమ్ _ అరోవావరోవారూపమ్ _ 

తన్సీం _ వీణా; మూర్చ నా, 

“యథావటుమినః సర్వే ఒప్యే కీ భూతా భవన్నిహి, 

తథా స్వరాణాం సన్షిహో మూర్చ నే త్య ధీయ తే” 

ఇతి వచనాత్ స్వరసమూహోనాం వఏీకీ భావ ఇతి టీకాశారః, 

6 (కమాత్ స్వరాళాం సపానాం అరోవా ణావరోవాణమ్, 

సొ మూ చ్చే త్యుచ్య తే (గామస్థా ఏ తాః సప్త సప్తచ ” ఇతి వచ నాత్, 

మూర్చనా స్వరాణాం ఆరోహావరోవా ఇతి మల్లీ నాథ ః, 

వరానాం గానాతురాణాం మూర్భనా తస్యా అనర గతం మధ్యగతమ్, 
ణ ఎం 

తారమ్ ఉచ్చమ్ _ విరామే సమౌపౌ మృదుకోమలమ్, 

హలా రాగస్య ఆరోహావరోవాయోః అనౌచిత్యం, తత సంయమితం 

నియమితం, అనాచిత్యా న్నివృత్స మితి భావః, తమాసాశా ముక్తా 

యింప్రుక వచ్చును. 

తథా లలితం లాలి త్యాఖ్యగుణాన్విత మితీ ఛభొవః, 

తథా రా శేషు ద్విరుచ్చారితమ్ ద్విరు కృం ఏవం భూతం గీతం ళ్భణ్వక 

ఇత్యన్వయః, రాగా ది పరుచ్చారిత మితి పాఠాన్వరమ్, 

MR — 23 
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విదూ..._.భో నయన్య,  ఆవణాన్యర రథా్యావిభాగేషు సుఖం 

కుక్కు_రా అపి సుపాః, త దహం గచ్చావః, ( అగతో 2వ 

లో నం, వ వ వ్య వ "సే క) వయ §ః క్త, శ్వ, ఏహో 2ఒ న్ ర స్వవావ 

కాశం దద దన్నరితపాసాదా దవతరతి భగవాం శ్చన్లః, [భో 

వఅన్బ, ఆవణ._న్మరరచ్చావిభాఏసు సుహాం కుక్కు_రా వి సుతా, తా. 

గేహం గచ్చెమ్మ. వఅన్ప, పేక వేక్ట, వసో వి అన ఆరన్స విఅ 

అవఆనం బేనో అ న్నరిక్టపాసాడాదో ఓదరది భఅవం. చన్లో ], 

శేభిలభావ శారీరము ఎంతయు మధురమెనడి, వీణ (తంత్సె (మోయ 

చెప్పవలయుచా, రెండును విడదీయరాక ఒండొంటితో కలనిపోయినవి, ఇంకను 

ఆపాట చెవికి అజంత మధున మగును! అందు ఆ స్వరము స్వరములో చొచ్చుట, 

రాగాలాపన మూర్భనలలో ఆయావర్షములు మొదట గట్టిగాను కడపట "లేలిక 

కోనులము _ గాను ఉండుట, అవలీలగానే తాళ లయలు తప్పకుండుట, ఆకట్టు 

చాట్లున్నను, ఉన్నట్లు తోంపక మరల సుకమారముగా నే యుండుట, చావు. 
లలో రాగమును రెట్రించుట _ అదంతయు, అరచే! నిజముగా పాటముగిసి నేను 

అటనుండి బయలుదేజేనవాండ .నెనను నాచెవులలో ఆపాట యింకను వినం 

బడుచు వీ ఉన్నదయ్యా ! 

భోవయ'స్య ల = ఓవయస్యా, (సశేలే త్వర గా నడువవయ్యా !) (అధః 

రాతి దాయటినది) (వీధిలో) ఆఅంగళ్ళ నడిమి (ప దేశములయందలి వీథి భాగ ముల 

యందు కుక్కలు సయితము హాయిగా నిదించుచున్నవి, (అది అధక౯ారాతి 

చాంటిన గులుతు _ ఆంక వణుకు అవి తిరుగుచు మొబజుగుచు నుండి ఇప్పటికి కన్నులు 

మూనీనవి) అ(గతః అవలోక్య = ఎదుట చూచి, ఆవీథి తూర్పునుండి పడ 

మరగా పర్వునది కావలయు, వారు పడమరకు నడుచుచున్నారు. నాండు అష్టమి 

యేమో _ అధక౯ రా తానంతరము చం[ద్రుండు ఎదురుగా ఆ స్తమించుచున్నా (డు. 

(దానిచే విదూషకుడు చెప్పుచున్నాడు వయ స్య, చూడు చూడు, వీండుగో 

భగవంతుడు, చందురుడు చీకటికి చోటు ఇచ్చుచుంబలె, మింటి మేడనుండి 

దిగిపోవుచు (= అ స్పమించుచ్చు ఉన్నాడు, (రాజానెదుర జనులు ఎడసి మటు 

గున నుందురు, రాజులోపలికి పోంగా నే అందటును స్వేచ్చగా నడయాడుదురు,) 
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"చారు... సమ్య గాహా భఖ వాకా, 

క్లో, అసౌ హి దత్వా తిపిరావ కాశ 

మన్యం (వజ తున్న తకోటి రిన్లుః 

జలావగాఢ న్య వనద్విపన్య 

రీక్షం విపాణాాగ మి వావశివమ్, ఇ, 
లం రు 

విదూ.___భోః, ఇద మస్మాకం గహామ్, వర్గమానక, వర్ల 

Po 

వో ౬, అసౌ హి=వీండు _- బాగుగా అగపడు చున్నాండు _ శృంగ 

ములు సమముగాలేవు _ ఒక దానికన్న ఒకటి ఎతు, కజుచదిముందు అదృళ్య 
అటి 

మగును _ ఎత్తుది ఒకటిగా అగపడుచుండి తరువాత అ స్తమిం చును, కావున, 

ఉన్నత కోటి; = పెకి ఆగపడుచున్న కోటి (=కొన్ర కలవాండె, తిమిర అవ 

కాశం దత్వా = చీకటికి అవకాశ మొసంగి, ఆ సం 1వజతి = అ సమించు 
రా అలర pa. | 

చున్నాడు, _ [కంవచో (కింది కొన యగపడక పోయి, దేహమును (క్రమముగా 

అగపడక పోయి, అగపడుచున్న సెకొనయు అగపడక  మటు(గువడు చున్నాడు, 

ఆక ( 'డెట్టున్నాండనలగా _ జలావ గాఢస్య _ (పెనుమడు(గ్రు నీట ముని౬గిను వన 

ద్విపస్య = అడవి యేనుంగుయొక్క_, అవశిషం = మిగిలిన _ (ఇంక ముమంగవలని 
యున్న్ర తీక్షం = వాడియెన, పిపాణ అ(గం ఇవ = కొమ్ము _ దంతము _ కొనవలె, 

వీండునో చం(దు(డు అ _స్పమించుచున్నాండు _ అష్టమి యగుట చే ఆర్థబింబ 

మగుట చే దానికి సెకోటి (కొను |కిందడికోటియు గలవు, ఇప్పటికి (కిందిడి ఆ_స్ట 

మున నుటు(గుపడినది _ సెది ఇంకను ఆగపడుచున్నదిక్లి (ఆదర్శనము రమణీ య 

ముగా నున్నది ఇంతలో అదియు అగపడక యుం బోవును, ఏనుగును మడుంగున 

ముని(గి యాదులాడ చేయను _ అప్పుడు ఒక్క. కొమ్ముమౌ (త్రము ఆగ పడు 

నట్లుగా తీక్కి_నదంతయు ముని(గినట్టుగా ఉండ చేర్చును, ఏను6గు__ ఆదర్శ 

నము రమణీయముగా నుండును, 

ఏను లే నల్లనిచె నను, దానిని మడు(వులోముంచుట ఏక విపాణా(గ దళళానా 

పమ్య సిద్ధికి, చీకటిపర్వుమిన్ను; మును(గు ఏనుంగువ లె, 
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మానక , ఉద్దాటయ ద్యారమ్, [భోః ఏదం అమ్హాణం గేహమ్ 

వడమాణల, వడమాణల, ఉగాశకుహి దుఆరమ్ ] 
డ డ్ ఘు 

చేటః.._ఆర్యమై తేయన్య న్య రనం యోగః (శూయ తే, 

ఆగత ఆర్యచారుద త్తః, త ద్య్యావ జ్వర మస్య్యోధ్హటయామి, (తథా 

కృత్యా) ఆర్య వన్దే, మ్మైలేయ, త్యా మపి వన్దే. అత్ర విన్నర 
ఆన నే, నివీ.ద తా మారా, [ అజ్జమి తృేళహ శలశంజోఏ శుణీఅది, 

ఆగే అజ్ఞణాలువ త్తే, తా జావ దుఆలఅంశే ఉగ్గాకేమి, అజ్ఞ, 

వగ్దామి, మిలేఅ, తుమంవీ వనామి, వత వితిణ్లో ఆశణే ణిశే 
రాలి © థి య్ 

దన్ను అజ్ఞా ] 

(ఉభౌ నాక్యేన (వవి శోపవిశతః ) 

విదా__వర్గమానక, రదనికా మాకారయ పాడా ధావి 

తుమ్, [వర్గమానక,. రదణిఅం సద్దా వేపి పాదాఇం దోఇదుమ్ ], 

చారు... సానుకమ్బమ్ ) అలం సువ్వజనం [వబోధయితుమ్,. 

చేటః._ఆర్యమైతకేయ, అహం పానీయం గృషజ్లోమి, త్యం 

పాదా ధావ, [ అజ్ఞమి తేల, అహం పాణిఅం గక, తుమం 

పాదాఇం ధోవేహి 1], 

ఊద్భుటయ ద్యారమ్ = వాకిలి “తెబువు, స్వర సంయోగ ః = పలుకు సవ్వడి, 

ఆత వి స్టీణేల ఆసౌచే = ఇటంబజ చిన ఆసనమందు అయ్యలు ఇరువురుం గూర్సుం 

భురుగాక. నాక్యేన = ఆభినయముచే _ వాకిలి మొదలగున దంతయు ఆందు రం గాన 
లి జ అమరి యున్నదా* లేదు_ ఉన్నట్లు, (ప వేశించినట్లు, వటి ఆఅభిన యము, 

కబాపయ = పిలువుము, ధావితుమ్ = కడుగుటకు, 

అలం సుప్తజనం (పబోధయితుమ్ _ వలదు నిదించుజనమును లేపవలదు _ 

“అలం _ నిపేధాథకామున తృతీయతోనుం భోలె దీనికి తుమున్నుతోను 

యోగము, చేటునకు మె లేయునిపపె గౌరవమే, నారి చనవు _ వధజామానకుండు _ 
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వీదూ.__( నకోధమ్ ) భో వయస్య, నవ ఇచాసీం దా న్యాః 

పుత్తా్ర భూత్వా పానీయం గృహ్హ్లోతి, మాం పున ర్చా/హా ౪ం 

పాదా ధావయతి, [భో వఅస్స, వసో డాణిం చాసీవ పుత్తా 
భవిఅ పాణిఅం గేజ్తేది, మం ఉణ బమణం పాదాళం దోవావేది |. 

యె యా 

చారు. నయన్య మై లేయ, త్వ ముదకం గృహాణ, వర్ణ 

మానక? పాదా (వయాలయతు, 

చేటః__ఆర్యమై కేయ, చే హ్యుదక మ్, [ అజ్ఞమి తేల, 
చేపి ఉదఅమ్ 7, 

(విదూవక సృథా కరోతి, చేట శ్చారుదత్తన్య 

వాదా (వతు ల్యావసరతి) 

వారు.__దీయ తాం (చాహ్మూణన్య పాదోదకమ్, 

విదూ.-__కిం మమ: పాదోదకై 8, భూమ్యా మేవ మయా 

'తాడితగర్ష భే నేవ పున రపి లోఠితవ్యమ్, [కిం మమ వపాదోదఏహిగ౧, 
ద్ a లీ జ భూమిఏ జ్ఞైవ మవ తాడిదగద్ద వాణ విఅ పుణోవి లోట్రిదవ్యమ్ ] 

కూ దుండు _ నౌకరు, తాను పాదాలు కడుగవలసీనవాండు, తాను నీరుపోయుదు 

ననియు మె. తేయుం గడుగుమనియు అనుచున్నా (డు అందులకు మ లేయుండు 

వానిని దాస్యాఃపు తః - (అలుక్ సమాసము, తిట్టు అంజాకొడుకు అనుచు 

న్నాడు, _ చారుద తుండువారిని సరిెపటు చున్నాడు - వయస్య అ= గ్భవోణ, 
par.) వి 

==, (పమైాలయ _ నీవు నీటిం నొనుము చాడు పాదాలు కడుగునుగాక. 

(పశుల్య అపసరతి = కడిగి అవతలికి _ తొల _ పోవుచున్నా (డు 

మె తేయునికి నీళ్ళు ఈకయే, చారుద త్తుండు అనుచున్నాడు _ దీయతాం . 

(బావ్మాణునికీ శాలికి నీళ్ళు ఈంబడునుగాక _ ఈరా ఆనుట, కిం మను ... 

నాకెందులక కాలికి నీళ్ళు, | చీలమి(దనే మరల నేను పొరలాడవలనియున్నది _ 

తాడిత గదకాభః _ కొట్రయబుడిన గాడిద ల కొట .బడినను, ఎక్కువ బడలిక పడినను, 

శ 

il 

| 



. 
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చేటః.._అర్యమై| తేయ, (బాహ్మణః ఖలు త్వమ్. [అజ్ఞ 

మిత్తేఅ, బమ కో కు తుమము || 
బా మి 

విదూ...య భా సనర్వవాగానాం మభ్యే డుణ్ణుభః తథా నర్వ 

(_ాహ్మణా నాం మధ్యే 2 హాం _ాహ్నణః, [ జధా నవ్వణాగాణం 

మ్బ డుణ్బుహో తథా నవ్వ బహ్మణాణం మళ్లే అహాం బహ్మణో ] 

చేటః._ఆర్యమై కెయ, త థాప్ ధావిహ్యామి, (తథా 

గ కృత్యా) ఆర్యమై లయ, ఏత త్త త్పువర్ణ భాణ్ణం మమ దివా, 

తవ రాత చ, త దృహాణ, [అజ్ఞ మిత్తేఅ, త ధావి థోబలశ్ళమ్, 

అజ్జమి తేఅ, ఏదం తం శువజ్ఞాగణ్ణాఅం మమ దివా, తుహా లతిం 

చ, తా గబ ] ( ఇతి దత్వా నిప్కూ-)నృః, 

గాడిద ఆనొప్పి ఆవయవములక పోవుటకు నేలన వెల్లకిలి చాల సేప్రు పొరలాడును _ 

దాన నొప్పిపోవును _ (అట్లు గుజ్జమును అలపు తీఅ నేలంబడి కాళ్ళు విదిలించుచు 

పారలాడును. మె లేయునికి మాటల నాజూకఠక తెలియదు _ గాడిదవటె, అని 

తా నే చెప్పుచున్నాడు, 

యథా 'సవ౯జ నాగానాం మథ్య డుణ్జుమః 08 = ఎల్లి పాముల నడువు 

ఇరుదల పాము _ విసము లేనిది చూచుటకను రోంత గానుండునది ఎట్టిదో, (బావ 

ణులలో నేను అట్టివాండను _ ఎందుకును పనికిమాలినవా6డను _. అనుట, మమ 

దివా తవ ౮౩ తౌ _అని కదా యేర్పాటు. మటీ దానిని ఇప్పుడు ఇతని చేతికి 

ఇచ్చుటం జూడ(6ల౫గా, రాతి రాకముంచే వీరు పాటక చ్చ్వేరికి పోయినారా కి 

శేక పోయివచ్చువజుకు నీవు చూచుకో అని చారుదత్తుని సమ్మతితో అతనికడ 
ఉఆంచిపోయినా6ండు కాబోలు, (2) 

కిం ఆత ఉజ్జయిన్యాం +. = ఏమి ఈయుజ్ఞయినిలో దొంగ సయితము 

లేండా*. దీనిని ఈలంజాకొడుకును (సువణ౯ భాణ్ణం =) బంగారునగను, భాణ్ణం ,. 

భూప, = హెమ 6 భూపుణమా లే” = థరణిః, ... భూహి _ మేదినీ నా 



తృతీయా ౬ జః 198 

విదూ.__( గృహీత్వా) అద్యా ప్యేత తిన్పతి, కి మ (తోజ్ల 

యిన్శ్వెం చారో ఒవీ నాస్తి, య ఏతం దాస్యాః ప్కుతం నిదా 

చోర౦ నావహరతి, భోవయన్య, అభ్య న్నర చతుః శాలకం 

(వ వేశ్యా మ్యేనమ్. [అజ్ఞ వి వదం చిట్టది, కిం వల్ల ఉజ్జయిణేవ 

వోదో వి ణల్టి, జో వదం డాసీఏ పుత్తం ణిద్దా చోరం ఆఅ అవహారది. 

భో వఅస్ప, అబ్బ న్నర చతుస్సాలఅం వవేనఆమి ఇమ్ ] 

వారు 

న్లో, అలం చతుశ్ళాల మిమం (వ వేశ్య 

(వకాశ నారీధృత ఏవ యస్మాత్. 

తస్మా త్స ్ టయం భారయ వివ, తావ 

ద్యావ న్న తస్యాః ఖలు భోః సమర్చ్య లే, ౭ 

(ని|దాం నాటయక౯, “తం తస్య స్యరనం|క్ర మమ్ ౫ 

బలి పునః పఠతి) 

నిదను దొంగలించుదానిని _ బేనికోసము నీను. మెల యవగా ఉండవలయునో 

దానిని అపవారింపను* ఓ వయస్యా, దినిని నాలుగిండ్ల బవంతిలో యిట (ప్ర వేళ 

చెప్పెదను, అనంగా అక్కడికి దొంగ రాంజూలండు, నగరతీణ సులువగును _ అని, 

న్లో, ౭, అలం = కూడదు, ఇమం చతుఃశాలం (ప వేశ్య = బవంతీలోపల 

దీనిని శ్ర వేళ పెట గూడరు, యస్మాత్ = ఏలన, (పకాళ నారీభృత ః ఏషః = 

గృహిణి కలాంగన గాక ఎల్ల వారికి (చ కాళము గా 'తెలియునట్లు _ వెలి (=|పకాళ 

యాలైెన అవగూరినము లేని స్త్రీ చేత ధరింపంబడినది, _ మైల వస్తువు, బంగారునగ 
ధొనను _ తస్మాత్ = కావున, యావత్ న తస్యాః సమప్యజా తే = దానికి ఈంబడ 

కండు నంత వరక్క విప్రుంణ్యా నీవే పట్టుకొని యుండుము, 

భవంతీలోపలికి శేవచ్చునటయ్యా, వలియాలు “పెట్టుకొని తీసిన సొమ్మును, 
భవంతి మెలపడిపోవును, దానికి అప్పగించువణకు అది నీచేత నే ఉండును గాక, 
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విదూ.___అపి నిదాతి భవా, [అవి ణిడ్రాలది భవమ్ |, 

వారు___అథ కిమ్, 

న్లో, ఇయం హి న్మిదా నయనానలమ్మినీ 
లలాట చేతా దువసర్శ తీవ మామ్, 

అదృశ్యరూపా చవలా జ రేవ యా 

మనుమ్యనత్త్యం వరిభూయ వర్ణే, ౮ 

విదూ._త త్పవివః, (తా సువెమ్మ ], (నాశళ్వున న్వపితి, 

అపి నిద్రాతి భవాకా _ అపీ (పళ్నం దొడంగును, నీవు నిద పోయెదచవా * 

నీవ నిదవచ్చుచున్నదా శ అవును, 

వో, రౌ, నయనావలమినీ = (న్యా కన్నులం బట్టుకొన్న, ఇయం హీ 

నిదా = ఈ నిదయన్ననో, లలాట బేశాత్ = నొసటిచోటునుండి, మౌం = నన్ను? 

ఉపసపజాతి ఇవ = డగ్గటు చున్న దియుం బోలె నున్నది, యా = ఏది _ ఇది యనుట, 

జరా ఇవ = ముడిమివ శె, అదృళ్యరూపా = ఆగపడని _ చూడ నందని _ రూపము 

గలదై, చపలా=(త్వరతో కూడుకొన్నడె _) వణయ, ఊపు కలిగించునదై, 

మనుష్య సత్త్వం = మౌనిసీ బలమును, పరిభూయ = తిరస్కరించి, సరకు సేయక 

మెకొని, వభ౯ లే = ఎదుగుచున్నది _ వృ గ్ధిపాందుచున్నడి. 

పురుషుడు ముదియుచున్న తన్ను చూచి కనుగొన నే లేయడయగచాా శిర 

మున వెంటుకలు నరయుట, ఒడ అంతట ముడుతలు ఏర్పడుట, వణంకు అవయ 

ములం బెకొనుట, శకి తటుగుట _ ఇవన్నియు కలుగుచునీ యున్నను తాను 
ర్ల. న! 

ఆకలుగుటం జూడంజాలండు.. అమే నిదలోను తొలుత మనస్సుకు వృత్తి నిలిచి 
పోవుటయు తల | జేలాడుటయు కన్నులు మూత పడుటయు ఆవయవములు శీ పక 

(వాలుటయు _ ఇందు ఏది కలుగుటయు మన కెటుంగ శక్యము గాదు, మలి 

కలుగును _ నిద వీ దించును, మవోవృ త్రీ నిలిచి తల (వేలాడును గాన _ అలాటము 
థి par. ) 

నుండి దడగఅంచున్న దన్నా డు, 
౧ 

తత్ స్వపివః _ సరి ఆలాగాన ని దింతేము, నాట్యున _ నిద్రించుట నఫిన 

యించును, 
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(తతః (వవిశతి శర్విలక ః ) 

శర్విలక 1 

న్లో, కృత్వా నరీర వరిణాహా సుఖ ప వేశం 

నికాబలేన చ బలేన చ కర్శమార్లమ్ 

గ చ్బామి భూమివరినర ఎలిఘృప్ట పార్ళో § 

నిర్భుచ్యమాన ఇవ జీర్ణతను భు౯ాజజ్ఞః, నా 

తతః (ప్రవిశతి శవి౯లకః _ అంతట శర్విలకుండు (శ వేశించును, కర్విలకుండు 

ఒక (బ్రాహ్మణుడు, దొంగతనము వృత్తిగా అవలంబించినాండు, వసంతసేన 

వేటిని శామించినాండు, దానిని విలుచుకొనం గోరినాండు, దానికి బని సతనము 

మొన్చి తన భార్యం జేసికొన, దానికైన భనార్హనక దొంగతనము ఉపాయము'గా 

ఆవలంపిం చినాడు, చేర్చు సం పాొదడిం చిణం(డు, 

శో, ౯, శిమొబలేన చ= అభ్యాస పాటవముచేశను, బలేన చ = దేవా 

బలము చేతను, శరీర పరిణావా సుఖ (ప వేళమ్ = 'దేవాపు వైశాల్యము అంతయు _ 

ఒరయిక గాయపడుట లేక _ సులువుగా చొచ్చుట గల _ చొచ్చుటన అనుకూల 

మెన _ చాలినంత, కమజామాగజాం = ([(నాాపనికి శావలయు డారిని] కన్నమును, _ 

ఎక్కువ "పెద్దదియుం గాక ఎక్కు_వ చిన్నదియుంగాక చాలినపాటి దానిని 

అనుట, పెద్ద దాన వృథా కాలనష్ట్రము, వృథా కష్టము, గోడవను సెబ్బరః 

చాలనిడైన చాచ్చుటక కష్టము, _ కృత్వా = చేసి _ వేసి జీణజాతనుః = శిథిల మె 

ఊడుచున్న చేవాపుం దోలును _ కుబుసమును, _నిముళ౯ా చ్యమౌనః = విడుచుచున్న3 

భుజబ్ద ఇవ = పొమువ లె _ (వంపులు తిరుగుచు (పాంకునది అని వ్యు.) భూ మిపరి 

లం శలాక = చీలమి(ద (పాంవటచే రాచుకొన్న (పక్క భాగములు కలవాండ నె, 

గచ్చామి = పోవుచున్నాను, 

చర్చకిెలదియు బలముకొలదియు నాబేహమునక చాలినపాటి కన్నను 

చేసికొని, “నేలమింద, (పక్కలు రాంచుకొనుచు కబుసము. విడుచున్న పాము 

MR — 24 
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వృత వాటికావరిన చే నంధిం కృత్యా (వవిష్టో 2_స్ఫ్రీ మధ్యమక ము, 

త ద్యావ దిదానీం చతుః శాలక మపి దూషయామి, భోః, 

శో, కామం నీచ మిదం వదిన్తు పురుషాః 
జాడ Fs 

విశ స్వేషు చ వష్బానా వరిఖభవ శ్చర్యం 

న శే“ర్యం హీ తత్ 

స్యాధీనా వచసీయ తాపి హీ వరం 

బదో న సేవాళ్లులి 
థి డ్రె 

Wren dotamanem err 

వృకువాటికా పరిసశే = తోంట చెంత _ (అక్కడ చీకటి దట్ట మగును, 
వెన్క_వ మజుంగు కలుగును గాను మధ్యమకమ్ = రెండు గోడల నడుమ _ అవి 

కలియు మూలలో _ (ఆచోటు తటాలున జనుల కంటలడదు గాను, సంధిం 

కృతాం = కన్నము చేస్తి (పవిపో౭ఒస్నీ = చొచిృనవాండ నెతీని, అనగా _ 

తోమి వచ్చినాండు _ ఇంకు చే కనుము చేని ఇంటిలో (ప వేశింప 

వలయును, రెండు కన్నములు _ తోంట గోడలో ఒకటియు, ఇంటిగనోడలో 

ఒకటియు, 

న్లో, ౧౧, పురుషాః = లోటలు, చౌర్యం = వొంగతనమను, ఇదం = ఇది, 

నీచం = తద (వ్యాపార మనియు, స్వప్నే వధ౯ా లే యత్ = ఏది_అనలగా ఇది, 

నిదురలో పెంపొందును అనియు, విశ్వ స్పేషు = నమ్మినవారియెడ, వఖ్బునా చ = 

మోసము (చేయుట అనియు, పరిభవః = (వారిని తిరస్కారము చేయుట 

యనియు, న తగ్ శౌర్యం ఫ్పీం = ఆది పరాకమవ్యాపారము (హొ=ఎంతే మాత్రము 

గాదనియు _ కామం నిన్సన్ను = నిందింతురు శాక, వచనీయతా అపి = (ఈ నిందా 

స్పదత్వేము స్వాధీనా = పరాధీనము కాక, స్వాయత్తముగా నుండున దగుటం 

జేసి వరం హీ = మేలేగదా, (మటియు, ఒకరిని చేవురించుచ్చు, సేవాల్డులిః = 

ఊడిగముకో సమె (నమః అని) చేతులు జోడిం(చి నమస్కరించుట, న బద్ధః = 

కూర్చ (బడ లేదు, _ (ఎంత ఏమి చెప్పినను ఇది సౌంత యార్హనము, స్వతంత్ర మైనది _ 

ఊడిగము కాదు _ అంతకన్నను మే'లె నది, ఆంతియశకాదు _ ఇందులకు ప్రమాణ 
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త్క- సీక్ (స్రీ జనదర్శనం చన భవే 

త్పా్యదర్థ సిద్ధి నుమే, ౧౨ 

( భిత్మిం వరామృశ్య ) నిత్యాదిత్య దర్శనోదక సేచనేన దూపి. తేయం 
భూమిః మోరవ్సీణా, మూషీకోత్క్మర శ్చేహ, హాన్య, సిద్ధో 
2.య మర్థః, [పథమ మేత త్ప-న్లపు తాణాం సిద్ధిలకు ణమ, అత 

కర్భ పార మే కీద్భశ మిదాసీం నంధి ముత్చాదయామి, ఇహా ఖలు 

భగవతా కనకళశ క్షినా చతుర్విధః నంధ్యుపాయో దర్శితః, త ద్య థా 

వ క్వేష్టకానా మాకర్షణమ్, ఆ మేష్టకానాం ఛేదనమ్, పిణ్ణమయానాం 

చీచనమ్, కాన్టమయానాం పాటన మితి, త దత వశ్వేష్టక ఇస్టీ 

కాకర్ష ణమ్, తత 

భవేత్ =ఎక్క డనుండును? కన్మికా,స్త్రీజన దళకానం న భవేత్ ఎక్కడ నావ 
ప్రీతా కంటయబడకందురు * (స్రీ కంటంబడ కుందును * (స్త్రీలు కీ లికి చారు, 

సులువుగా మేలుకొందురు, “కేకలు వేయుదురు, కావున, (ఎందు _ ఏచోట్స, 

మే ఆధథ౯ానీగ్ధిః చ = (ప్రయోజన నస్టియు, నాక్కు (భవేత్ = కలుగును €) 

ఇన్ని విధములుగా చోటును గోడను కనిపట్రి కన్నము చేయవలయును _ 

ఆటు వేనీన3నే అర సిది కలుగును, 

భిత్తిం పరామృశ్య = గోడను తడవిదూచి, నిత్య ఆదిత్య దశకాన ౨౨, = 

(కప్పు ఏదియు లేమిచే ఎప్పుడు సూర్యునికి అగపడుచు నే _ అనం గా _ ఎండలో నే 

ఉండి, నీటి పోత చేత (తడినీ, చెడి _ మె తృబడిపోయి యున్నది ఈచోటు, 

ఉప్వురినియు సన్నగిల్లి నది, ఇక్కడ. ఎలుకల (తవ్వుటలును _ వాని బొక్కు_లును, 

బళి సంతోషము, ఈపని నీద్ధించినది = స్క_ందప్పు తౌణాం = స్కందుని కొడుకు 

అక _ స్కందుడు చెర్యశాస్త్రృప్రణేత _ అతని శిష్యులను అతని పుకులు 
అనుట, దొంగలవ _ మాబోంట్లక _ ఏతత్ (పథమం సిద్ధిలమ ణము _ పని నెటు 

వేటు ననుటక _ ఇది తొలి సూచన _ కన్నమునక మంచి సులువైన చోటు దొర 

కట, అత్ర కమౌ౯ర మ్మే = ఇక్కద కన్నమును _ పనిని తొడంగుచో ఎట్టి 

కన్నము చేయుదును * ఈవిషయమున భగవానుండు కనకళకి (అను మౌ గొప్ప 
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నా, వద్భవ్యాకోశం భాస్క-రం బాలచన్ద)ం 
వావీ విస్తేర్లం స్వ స్పికం పూర్షకుమృుమ్ 

త తని స్టేశే దగ్భయా మ్యూత్నశిల్పం 
దృష్ట్వా కో యం య ద్భినయం యాన్ని పౌరాః, ౧౩ 

త దత వక్వేష్ట కే పూర్ణకుమృ నవ శోభతే, త ముత్చాదమామి. 
Rn ననటలానానాల నలు 

యాచార్యు (డు _ దొంగతనపు కా స్త్రము (వాసీనవాండు.) నాలుగు విధములగు 

కన్న పు టుపాయములం జెప్పియున్నాడు, అదేమనంగా.బాగుగా కాలిన యిటికలను 

లాగి జేయుట, పచ్చి యిటికలను తెగ(గోటుట, వట్టి (మట్టి) ముద్దలను తడుపుట, 
A) 

కొయ్య వానిని పగులగొొటుట _ అని, కావున ఇట కాలిన యిటికఅదినియందు 
వం 

ఇటికలను లాగి వేయుట (చేయదగును. చారుద త్తునియిల్లు గొప్పది చక్క_ంగా 
కట్రంబడిన బంగాళా యగును _ కావున గోడ కాలిన యిటికలది. 

వో, ౧౫, కన్నములు ఆయాగోడలక చోటులక తగినవి పలు తేజింగులు 

చెప్ప బడినవి _ పద్మ వ్యాకోళం = పద్మవికా'సము _ వికసించిన పద్మపు టాకారము 

గలద్వి భౌస్కరం = నూర్యుండును _ నూర్యునివ లె గుండ్రముగా నుండునదియు, 

చాలచన్తంం = చంద రేఖయా కారము గలదియు _ వాపీ వి స్రీణ౯౦ = (లావుపాటి 

గోడయెన) చావివలె లోతుగా న్నిస్తరించినదియు, స్వస్నికం = నాలుగు మూల 

చదుకఫు రూపు గలదియు, పూణజాకమ్చుం = పెద్దకడు పు సన్నని మెడ _ వీనితో 

"పెద్ద బుంగవలె నుండునదియు, తత్ = కావున, కన్మీకా జేజే = ఏయెడ, ఆత్మ 

శిల్పం దళ యామి = నాకళ (చేర్చును, చూఫుదును?ి యం = దేనిని _ దానిని, 
శ్వా? దృష్వై = రేపు చూచీ పౌరాః= పురజనులు యత్ విస్మయం యాన్ని = 

ఎందులవ ఎంతయు ఆశ్చర్య పడుదురో, అట్లు అందులకు ! 

కన్నములు ఎన్నియో రకములు కలవు, ఇక్కడ ఏచోట ఏరక మెన దానిని 

వేని చేప 'తెల్లవాణ _ జనులను వెబిగుపటితును ! 

తద్మత ... =మటి యిట ఈళశాలిన యిటికల గోడలో, “*నిండుకండ” _ 

ఆ యాకారముగలడి _ రాణీంచును, దానిని చేసెదను, 
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అన్యాసు భితిషు మయా నిశి పాటితాసు 

తూరతు తాసు విషమాసు చ కల్పనాసు 

దృష్ట్యా (వభాతనమయె (వతి వేశివన్లో 

వోషూం శ్చ మే వదతి కర్మణి కాశథలం చ, ౧౮ 

నమో వరదాయ కుమారశకార్శి శేయాయ, నమః కనకశ కృయీ 

(బహ్మణ్య దేవాయ "'దేవవ తాయ, నమో భాన్య_రనస్దినే నమో 

యోగాచార్యాయ య స్యాహం (ప్రథమః శిమ్యః, కేన చ పరి 

తు పైన యోగరోచనా మే దత్తా 

అ 

త్రో ౧౮, మయా = నాచేత, నిశి= రాత్రి, పాటితాసు = పగుల6ంగొట్ట6 

బడిన _ (త్రవ్వయడిన, కూర తతాసు = ఊప్పురిసినట్టి, అన్యాసు భిత్రీష్లు = సు 

గోడలలో, చానియెడ అనుట, విపమౌసు = ఒక్క_దానిం బోలక ఒక్కటిగా, 

ఉన్న _ కాల్చిన యిటికలు, పచ్చి యిటికలు వెందలెన కారణమున అనుట _ 

కల్పచనాను = (కన్నపు రచనలయందు, (పతివేశివగజాః = ఇరుగుపొరుగు జనుల 

మొత్తము (పభాొత'సమరయీ = తెల్ల వాటీనంతే ట, ద్భస్ట్వా = చూచి మే కమళాణో = 

నా(కన్నపుంబని యందు దోహెౌకా చ కాళలం చ వదతి = పొరపాటులను 

"నేర్పును, వదతీ= చెప్పుచుండును, 

ఊరిలో నేను రాత్రుల వేసిన కన్నములను, ఆయాయెడలకో నోడలక 

తగినట్టు వివిభముగా నుండువానిని, ఇరుగుపొరుగువారు తెల్ల చాలుం-గా "నీ చూచి 

ఇదిగో ఇక్కడ పొరపాటు, ఇదిగో ఇక్కడ చేర్చు అని పలుక కొను చుందురు, 

వమౌరశా ర్తికేయుండు, కనకళ క్తి (య్రావ్మాణులపం గూర్చువాండైన 
దేవవకుండు, భాస్క్రరనంది, యోశాచాయ్యండు. ఆందటు చాొర్యవిద్యా చార్యులు _ 

ఇది చారి సం పదాయము కాబోలు, అందు కడపటివాండగు యోగాచార్యునికి 

చను సామా త్తు శిష్యుండను, తొలివాందడను, అసాధారణ క ళూషువను, ఆసా 

ధారణ శిక్ష పాొందినవాండను, పరితుసే పన = నాయెడ మిక్కిలి సంతోషము గల 

వాండైన యాతనిచేత, మే యోగరోచనా దత్తా = నావ మందు మూలికలు చేర్చిన 

గోరోచనము _ ఒక వూంతవమందు ఈంబడినదిః 



నో అనయా హి నమౌాలబ్ధం న మాం (దత్యున్ని రవీణః 

కస్తం చ వతితం గాల రుజం నో త్పాదయివ్య్యలతి, ౧్కో 

(తథా కరోతి) ధి క్క-పమ్. (వమాణసూూతం మే విన్నృతమ్, 

( విచిన్య ) ఆం ఇదం యజ్ఞోపవీతం (వమాణసూ[త్రం భవిష్యతి, 

యజ్ఞోపవీతం పీ నామ (బాహ్మణన్య మహ దువకరణ[దవ్యమ్, 

వి శేవతో 2ఒన్ఫద్విధన్య. కుతః 

శ్లా. వతేన మావయతి భిత్తిషు కర్భమార్ల 
'మేలేన మోచయతి భూషణ నంవయోగాన్ , 

ఉద్ధాటకో భవతి యన్హ)ద్భృణే కపాశే 

దష్టన్య కటభుజన్లైః వరివేష్టనం చ, ౧౬ 

అతా నాననా. 

న్లో, ౧౫ అనయా = దీనితో, సమౌలబ్ధం = వూ య(బడిన, మొం = నన్ను, 
రక్నీణః (దత్యున్ని = గ స్తుతిరుగువారు. చూడలేరు _ శస్త్రం చ = ఆయుధము _ 

కత్తియో కటారియో చాణమ్య, అది, గాలే = దేహాన్క, పతితం = పడినట్టిది, 

రుజం న ఉ త్పాదయిప్యలతి = నొప్పి _ గాయము సయితీమును _ కలిగింపదు, 

(పమౌణ సూతం = రొలత (తాడు నాచే మజవయడినదే _ ఆలోచించి, ఆం ౬ 

అవును, జ్ఞ ద్వీకి తెచ్చుకొనుమాట, యజ్ఞ పవీతం = జంచెన్బు, కొల తాడగును ల 

జందె మనలగా (బ్రాహ్మణునికి గొప్ప యుపకరించు వ స్తువు. విశేషముగా _ 

అందును అనుట _ నాబో (టికి, ఏలన 

శ్లో ౧౬. ఏతేన = దీనితో, భిత్తిషు = గోడలో, కమకామొగజాం = 

కన్నమును, మొపయతి =కొలుచును, ఏలేన = దీనితో, భూపణసం| పయో గాక = 

నగల -వీలలను కొలుకులను, మోచయలతి = విడందీయును, య న్వదృ భే = 

నల మొదలగుదాని చే గట్టిగా నున్న తలుపునెడ, ఉదాటకః భవతి = దానిని 

ఎత్తి, తలుపు తెజచుసాఫనమును అగును, కీటభుజగః = ప్రురువుల చేతను పాముల 

చేతను, దష్టస్య = కటవ(బడినవానికి _ విసము ఎక్క_నీక “నితురుశారనీక _ పరి 
లు చి 

జేపనం చ = చుటురా చుటుకటును, అగును, 
se) అ 6 చ 

జంచెముతో కన్న పుదొంగక ఇన్ని యుపయోగములు ఉన్నవి, 
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మావయిత్యా కర్ణ సమారభే, (తథా కృ త్యావలోక్య చ) 

ఏక లోస్టావ స్పా 2ఒయం నంధిః థి క్క-ష్టమ్, అహినా దష్టో 

౭_సి | ( యజ్లోవవీ లే నాజునీం బడా? విషవేగం నాటయతి, చికి త్పాం 

@ షు గ్ ధి ఎ 
కృతాం) న్వస్థో ఒస్ఫి, (పునః కర కృత్వా దృష్ట్వా చ) అయే, 

జ్యలతి (వదీవః, తథా హీ, 

న్లో, వ్ల్టూ. (వదివన్య సువ ర్ల పిక్ణరా 

మహీత లే సంధిముఖేన నిర్లతా 

విభాతి వర్య నృతమః సమావృ తా 

సువర్ష రే ఖేవ క యే. నివేశి తా. ౧౭ 

(పునః కర కృత్వా) సమాప్తా ఒయం నంధిః. భవతు. |వవి 

శామి, అధవా న తావ త్చ్రవి శామి, (వతిపురుషం నివేశయామి, 

మాపయిత్యా = క్రొనిచ్కి కవమక౯ా = కన్నపుంబనిని, ఏకలో పైవ శేషః ఎ 

ఇంకను ఒక్క మట్టి “పెళ్ళ మిగిలియున్నది, కన్నము పూ ర్పియగుట కు, ఇసీ 

అయ్యో ! పాముచే కజవయబడితిని ! విష వేగం నాటయతి = విసమెక్కి_న బాధను 

= శ వ్ న ఇ 

అభినయించును, చికిత్సాం కృత్వా = వెద్యము - (పతి క్రియ _ వేసీళొని, స్వస్థః 

అన్ని _ మౌొనినవాండను _ విషబాధ లేనిచాందను ఆగుచున్నాను. 

న్లో, ౧౭, (ప్రదీపస్య = ెద్దదీపముయొక్క, శిఖా = జ్వాల - దివ్వె, 

నువణకాపిష్ణ- రా = బంగరుపనీమిగలదై, సంధిముఖేన = కన్న పు దారిగండ, మహీ 

తలే = "నేలమోంద, నిగళా తా = వెలువడినదై, పర్యన్న తమః సమావృ తా = దిటు 

నటు -బీకటిచే ఆవృతయె, కపే, = ఒరగంటిె, ని వేశి తా = ఉంపంబడిన _ గీయం 

బడిన _ సువణకాశేఖా ఇర = బంగరు గీటువలె, విభాతి = (పశాళించుచున్నది. 

చుట్టును చీకటి నిండియున్న నేలపై, కన్నమునుండి వెల్వడిన దీపపు 

వెలుంగు (కన్న పులాజే గలది బంగరు నొరగంటిగీటువలె (ప్రకాశించుచున్నది, 

అథవా = అట్టుకాదు _ నేను (పజేశింపన్కు ప్రతిపురుషం = మారుమౌాని 

సీని = మొనినీ బొమ్మను, ని జేశయామి = ఆందు సెప్రెదను ల (ప వేశించినక్హైున, 

లోపల, ఎవరై నను _ మేలుకొనియుండి ఏ మేని చేయుదురా అని పరీషీంచుకొనుటవ, 

MR — 25 
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(తథా కృత్వా) అయే న కశ్చిత్, నమః కా ర్హిశేయాయ 

( (వవిశ్వ దృష్ట్వా చ) అయే, పురుషద్వయం సుప్తమి, భవతు, 

అత్మ ర యోర్థం ద్వార ముధ్దాటయామి. కథం జీర్ణ త్వా ద్ద్గృ్రహాస్య 

విరాతి కపాటమ్, త ద్యావత్సలిల మ న్వేషమయామి, క్వ ను ఖలు 

నలీలం భవిష్యతి 1 (అత నృతో దృష్ట్యా నలిలం గృహీత్వా శ్రీవ 

న్నశజ్యమ్,) మా తావ ద్భూవకా వత చ్చబ్ద ముత్పాదయీత్ 

భవతు, ఏవం తావల్ , (వృష్పైన (వతీత్యు కపాట ముర్భూట్య ) 

భవతు, ఏవం తావత్ , ఇదానీం వరీతే కిం లత్యుసు ప్తమ్, ఉత 

దొంగతన కర్మకై యుంచుకొను సాభనసామ।గీలో చేరినది ఈబొమ్ము, అయేన 

కశ్చిత్ = బళి, ఎవరును లేరు ఆత్మరమెథ౯ం = నన్ను శా పాడుకొనుటకు _ 

తటాలున పాజిపోవలసివచ్చిన పాతిపోవను సులభ మగుటక్ _ ద్వారం ఉద్ధట 

యామి = వాకిలి తెజచియుంచెదను, జీణకా త్వాత్ గృవాస్య = ఇల్లు చాల 

(పాతచె శిథిలమె ఉన్నందున, కథం! విరౌతి కవాటమ్ = ఏమి! తలుపు (తెజచి 

నపుడు (మోత కలుగుచున్నది! తుష్పుపట్టి బిశుసుకొని పోయినందును క్యను 

ఖలు ,. నీరు ఎక్కడ నుండును (అది తన సామ్మగిలో లేదు. ఇటు నటు 

చూచి నీరు చేతం గొని చల్లుచు, అంతలో భయపడుచు), మౌతావత్ ... = 

ఆది చీలమి(ద పడుచు (మోత కలిగింపకండును గాక, శానీలే ఇట్టు ల 

తలుపును వీఫువ తగిలించుకొని _ ఈవ్ ధాతువుశాదు ఇవ్ తలుపు తెజుచి, 

కిం అక్కు సుప్తం = ఏమి మెకి అగపడు మొ్యశ్రమైన కనుమాంతయా శ _ ఆగ పడు 

నిదయా, చేను (భమించుచున్నానా _ లేక నిజ మెన ని దయేయగునా * ఇందు 

ని దపోవుచారి యభి పొయమునకు ఏమియు నూచన లేదు. వారిన్నిద తేన 

('భమయా _ నిజమేనా* _ 0 need. to simulate - అని వే, వేం, ఆపే _ 

‘feigned sleep’ ఆన్నాడు, ఇచట "భేదము సూత్ముము, నిదలో చసులయకపవ 

వచ్చి మరల పట్టువబక ఊరకే కనులు మూనీకొని యుండుట కలిగినదే, అది 

యగును గాని, అట్టి ఆభినయమునం దాక్సర్యముకలది గాదు, కావుననే. (తాసన 

యత్నము _ వ్యాజ _  భద్మ- సుప్తం _ అని వ్యాఖ్యాత లు పొరపడి నారు, ఆ సేయు, 
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వరమార్థ సుప్త మిదం ద్యయమ్, (_తాసయిశ్వా వరీక్య చ) అయే, 
పరమార్థ సుష నానేన భవితవ్యమ్, తథా హీ 

నో నిఃశ్వాసో ఒన్య న శజ్కి-తః సువిశద 
స్తుల్యాన్నరం వర్త తె 

దృష్టీ శాథ నిమోలితా న విక లా 

నాభ్యన్సశే చజ్చలా 

గతం [న న్నశరీరనంధిశిథిలం 

శయ్యా పమాణాధికం 

దీవం వావీ న మర్ష యే దభిముఖం 

స్యా బ్లత్యను పం యది, ౯౮ 

‘Feigned’ అన్నాడే! లేక నిజమయిన నిదయా * (తాసయి త్వా పరీత్యు = 

భయపెట్టి పరీక్షించి చూచి అయే పరమౌథః౯ా ... = ఓహో, ఇది నిజమైన 

నిదురయే కావలయును _ వీరు నిజముగా చే నిదురించు చుండంబోలును తథా పీడా 

అౌ్టేగదా _ అన్నియు నిజమైన నిదుర కాందగిన లతీణములే గడా _ 

న్లో, ౧౮ అస్య = వీరికి. ఈద్వయమునకు, నిఃశ్వాసః = నిట్టూూరు న 

శజ_తః = జంపు భయము కలిగినదిగా (విగంబట్రినదిగ్భా లేదు నువిశదః = 

స్పష్టముగా (తెలియుచు వినంబడుచు) ఉన్నది; తుల్యా న్వరం వతజాతే = ఊర్పు 

నకు ఊర్పునకు నడుమ సమౌనమెన ఎడము కలీగియున్నది _ ఆఫినయప్రు దొంగ 

ని దలో వారు ఏంత "నేర్పరులైనను ఆయుడములో ెహెచ్చుక గులు కలుగక పోవు 

అనుట, దృష్టిః = కన్ను _ చూపు అని యని, గాఢనిమోలి తా = గట్టిగా సందు 

లేక అనికాదు, ఉన్నంతలు అంటుకొనినట్లు మూసీకొనయడి యున్నది న 

వికలా = అగపడీ ఆగపడకండునట్టు చూచుట శేదు, న అభ్య _్ల నే చష్బులా = 

లోపల పాప కదలక అఆడకయ యున్నది; గాత్రం = దేవాము, (సస సశరీర 

సంధి, శిథిలం = జాటీన _ బిగువు లేని _ కీళ్ళు కలిగియున్నది, సళ్ళీ (పఏడకం 

బడీ) ఠాన్నది, శయ్యా ప్రమాణాదికం = పడుకకొలతకు సరిగాకాక, మిగిలి 

ఉన్నది _ అపిచ = మజియు అన్నిటికిపెగా లమ్యీసుప్తం స్యాత్ యది = 

(దొంగ =) అగపడుటవ మా(క్ర మెన ని దయగు నేని, ఆఅఫిముఖం = ఎదురుగా, 

డీపం = దీపమును న మషకళాయేత్ = ఓర్వదుు ఒప్పదు, 
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( నమన్హాదవలోక్యో ) అయీ, కథం మృదజ్ఞః, అయం దర్జురః, 

అయం వణవః, ఇయ మవీ వీణా, ఏతే వంళాొః అమో పున కాః, 

కథం నాట్యాణార్యన్య గృహా మిదమ్! అథవా భవన్యవత్యీయా 

త్ప్రవిష్టో ఒ౬స్ని, త త్కిం వరమార్థదరిదో ఒయమ్, ఉత రాజ 

భయా చ్చారభయా చ్యా భూమిష్టం [ద్రవ్యం ధారయతి, త న్న 

మావి నామ శర్విలకన్య భూమిష్టం (ద్రవ్యం! భవతు, బీజం |పట్నీపామి 

వీరి నిద్ర నిజమెనదేే సందేహము లేదు, ఊర్పులో జంక కొంప లేవన్నది, 

స్పష్టముగా విడుపు పట్టు తెలియు చున్నది, ఊర్చుక ఊర్ప్చువ ఎడము ఏకరీతిగా 

ఉన్నది. కంటిమా(త ఉన్నంతలోగట్రిగా ఉన్నది, సళ్ళు లేదు, లోపల పాప అడుట 

'లేదు, చేవాము కీళ్ళు సళ్ళి అవళముగా ఒక శాలు పడుకను ఒకటి పడకకే 

కప్పియు, ఆట్టే చేతులును, పడకను వదలి మించి ఉన్నది, ఇంత ఏల? దొంగ 

నిద ఎదుట దీపపు వెలుతురును ఓర్వ "నే ఓర్వదు, 

సమన్నాత్ అవలోక్య _ అంతటను కలయ జూచి, అయే _ ఆళ్చర్యము ! 

కథం = ఏమో! ఎట్టూ ! దదుకారః = ఒక వాద్యము, పిల్లన గోవిం బోలినది, 

పణవః = ఉడుక _ హుడుక్క_ _ అని అదియు నొక వాద్యము యు మృదంగము 

డోలుం బోనిది ఏతే వంకాః= ఇవిగో పిల్లన గోవులు, ఇవిగో ఫు స్తకములు _ 

అచ్చువియో (వా(తవియో, ఏమీ నట్టువొజ్జయిల్లా యిది! అథవా = అట్టు 

కాద్కు నాకు తెలియదు _ భవన ప్రతషయాత్ = ఇల్లు పెద్దదిగా నున్నదనుకొని 

ఆనమ్మక ముతో నే, తత్ కిం _ ... మణీ యితే డేమి నిజముగానే దరిిదుడా * 

లేక రాజువలని భయమునను _ (ఆతండు,సావ పెట్టి బలాత్కాారముగా. గొను నన్ని, 

వొంగల భయమునను, ధనమును (ఎక్కడ నేని నేలలో (వూడ్చి) పెట్టి ఉంచు 

కొని యున్నాండాశ ఏమి, నాకు: శర్విలకునికి సయితీము ధనము నేలలో పూడ్చి 

నది యగునా € _ నీను శర్విలథండను అన్ని యుపాయములు ఎటీగినవాండ నే _ 

పాతొళమున "పెట్టినను కనిపట. "నే ర్తునుగ దా, కానీ _ (కనిప క్రైదను,. దాని 

యుపాయమును ఆనుప్టించి) గింజ ఈం చెదను _ (అది నుం తింపంబడినది _డాంచి 

ఉంచిన గింజ) నస్ఫారీభవతి = ఉబ్బలేదు _ ఉబ్బినధనము ఉన్నదని చోటును 
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(తథా కృత్యా) నికీ పం వీజం న క్వ చి త్పారీభవతి. అయే, 

వరమార్థదర్శద్రో 2ఒయమ్. భవతు, గచ్చామి 

విదూ.____( ఉత్సప్నాయ తే ) భో వయన్య, నంధభి రివ 

దృళ్య తే, చౌర మివ వశ్యామి, త ద్భృక్లోతు భవా నిదం సువర్ణ 

భాణ్ణమ్. [భో వఅన్స, నంధీ విఅ దిజ్జది. చోరం విఅ చేశ్చామి, తా 
గణదు భవం వదం సువణ్ణభణ్ణఅమ్ ]. 

శర్వి--కిం నఖ లయ మిహొా మాం (వవిస్థం జక 

దరి దో ౭స్ట్రీ త్యువహనతి, తె త్కిం వ్యాపాదయామి ? ఉత లఘుత్యా 

దుత్స్యప్నాయ తే? (దృష్ట్వా) అయే, జర్జరస్నాన శాటే నిబద్ధం ' 

దీవవభ యోద్దీపితం సత్య మే వెత దలంకరణ 'బా్ణమ్, భవతు, 

గృహ్లోమి, ఆధథ వా న యుక్తం తుల్యావస్థం కులపు తృ) జనం వ్డ 

యితుమ్, త దచ్చామి, 

లట ల. 

పట్టియిచ్చును, ఆ 'ఫైందును ఉబ్బ లేదు, వీజమ్ _ * ఏక వచనము _ ఒక శు _ అని _ 

వే, వేం, జాపిక, ఓహో ఇతండు నిజ-మెన దర్శిదుంజే _ సశే కానిమ్ము, ఇంక 

ఇట సెందుక* సపోంయొదనులే? 

ఉత్సప్నాయతే = కలలో పలవరించును, కన్నమును దొంగను తలచు 

శొను చుసే నిదించినాండు గాన _ కఠలయు పలవరింతయు, 4. కన్నము వలె 

ఆగ పడుచున్నది! దొంగవలె అగపడుచున్నాండం, "కావున ఈబంగారునగను 
నీవు తీనికో, కిం న ... ఉపవాసతి * = ఏమియు ఎట్టి బంగారును లేని యీ. 

చోటికి వచ్చితి నని ఇతేండు నన్ను హేళనము చేయండుగదా, చంపుదునాళి 

(మేలుకొన్నా (డు, నన్ను వీం డేమేని చేయునేమో యని, అఘుత్వాత్ = 

పిటేకికనమువలన _ మనసు తేలికై (కన్నము దొంగ అని కలగని _ అనుట 
ల్లీ పో | చింపిస్నానపు బేలికలో _ -గామంచాలో కట్టంబడినది, దీపపు .వెలుంగున ' 

తళతళ యగపడుచున్నది, నిజముగా నే ఇది, (అలంకార =) పెట్టుకొను బంగరు 

నగ! శానీ తీసీకొంధును, అట్టు కాదు కూడదు, సాటియవస్తలో _ దారి ద్య 

ములో అనుట _ ఉన్న మంచి యింటిఫుట్టువును కలీన (బావ్మాణుని పీడించుట, - 

కావున, పోయెదను, 
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విదూ.____భో వయ న్య, శావీతో ఒసీ గో యాహ్మ ణ, 
కామ్యాయా, య చేత త్పువర్ల భాణ్ణం న గృస్తోసి, [భో వఅస్ప 

సాబిదో సి గోబవ్ముణకామావ, జఇ ఏవం సువళ్ణాభజణ్ణఅం ౯3 గేళ్లూసి ] 

శర్యి___అనతికమణీయా భగవతీ గోకామ్యా (మాహ్మణ 
కామ్య చ. త దృహ్లోమి, అథవా జ్యలతి (వద్వః, అసి చ 
మయా (వదీవని ర్యావణార్థ మాగ్నోయః కీటో ధార్య తే, తేం తావ 
త్స) వేశయామి, త్ర న్యాయం దేశకాలః, నవ ముకో మయా 
క్రీశ యా తే వాన్య దీప స్యోవరి మజ్ఞలె ర్విచ్చితె) ర్యిచరితుమ్, 
వష వతద్యయాని లేన నిర్యావితో భదవీశేన, ధిక్కృత మన్ధ కారమ్, 
అథవా మ యా వ్యన్నృ ద్బా)హ్మణకు లేన ధిక్క్చుత మన కారమ్, 
ఇమాం 

brn వా నారావాయనలాలా. 

శాపితః ఆనీ _ ఒటు పెటయుడితివి, గోవు యొక్క యు బ్రావ్మాణుని లు లు 
యొక్కయు కొర్కి చేత _ అనలా వారి కోర్కిం దీర్పమి చేత _ అట్టి పాపము 
ఇేసినవాండ వగుదువు _ అని ఒటు, 

లు 

తత్ గృహ్లోమి = కావున కెకొందును. ఊహూ _ కూడదు కొనను, దీపము 
వెలుంగుచున్న బే _ చేను తెలిసిపోవుదును _ అనుట, గోశామ్యా = గోవ్టలకు సెట్టి 
కోర్కిం దీర్చుకొనుట _ _చావ్మాణశామ్యా _ (ఛావ్మాణుని కోర్కి_౦ దీర్చుట _ (వత 
వి శేపుము _ అధిష్టాత్ళ దేవత గలది, కావుననే భగవతి యనుట, అన్నీ _ అని అవ్య 
యము _ వాక్యాలంకారము _ * అవును” _ అని సంభాషణలో పలుమాటు వాక్యా 
అలంకారముగా పలుకుదుర్కు సరణార్గకముశా, ఆగ్నేయః _ నిష్పుమోందికి _ వెలు 
తురు మోందికి _ ఎగురునది _ ఒకజాతి మిడుక,. చానిని భ్మదపీళఠము _ అందురు, తస్య 
ఆయం చేశకాలః _ దాని (ప్రయోగానికి ఇదిచోటును; సమయమును, యాతి 
ఏవ _ చీకటిలో దూటి వెలుతురు లేక ఆ యొక్క. దీపమే ఉన్నందున నూటి గా 
వానిమో6దికే పోయినది, దీపము చుట్టును వలయములు-గా ఎగురలగా దాని అక్కల 
గాలికి దీపము ఆతటీపోయినది, ధిక్ = ఇసీ, కృతం అనకారమ్ _ చీకటి వేయం 
బడినది _ నాకె నను ఇంక నెటు దూచుటయు వేయుటయు, నాపనిని, అథవా = 
అంతియ కాదు _ ఇ బేపాటి 9 అనుకొనుట _. మయా అపీ ... = నాచేతను, ఫురువు 
మేత ఈ(బావ్మాణగ్భవాముంబో లె చీ మా (బాహ్మాణపలమున = (బాహ్మణుల మైన 
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అహాం హీ చతు ర్వేదవిదో జ వతి గాహక స్య పుత్రః శ ర్విలకో 

నామ (బాహ్ముణో గణికామదనికార్థ మకార్య మనుతిపామి, 
ఇదాస్ం కరోమి (ఎ "హ్మణన్య (వణయమ్, (ఇతి జిఘృత,తి 

విదూ.___భో వయస్య, శీతల సే ఒగహాన్నః, [భో వఅన్న, 
సీదలో చే అగాహాల్లో 7] ౧ థ్ 

శర 6 క్ప)తూదః, నలిలనంపర్క్మా- చ్చీతలో మే 2. గ 

హన్యః, భవతు, కవు రసం (వఠ్నీపామి, 

వో ఆధ ఆ ర్స్ జ్ ఇచ ( నాశ్యున నవ్యహన్న ముస కృత్య గృసప్తోతి 

విదా. గృహీతమ్ 27 గహిదమ్ ]: 

మాయింట, నా యీ నడవడిచే ఎంతయు మాలిన్యము _ పౌపము _ చీ(క టిం 

బోనిది_ కలిగింపంబడినది ! ధిక్_-స్కీ ఏ! అవాం హీ ... = నేనో నాలుగు 

వేదములు "నేర్చిన గొప్ప (శ్రో(తీయునికి, ఎవరివలనను ఏమియు దానమెనను గొనని 

అత్యంత కుచిరయమెన వానికి, కుమారు(డను, శర్విలవ (డని చేరువడ్డ (బ్రాహ్మణు 

డను, (మలి మదనిక ఆను బోగముదానికో సము _ మదనిక వసంత సేన 'బేటికదా _ 

ఈకాడని పనిని _ చార్యమును, అందును (బావ్మాణుని ధనము దొంగిలుటను _ 

జేయు చున్నాను. ఇప్పుడు (బ్రాహ్మణుని - మె లేయుని ౬ కోరికను తీర్చెదను, 

నగను తీనీకొందును, 

శీతల: లే అ(గవా సః -నీ ముంజేయి చల్ల గా ఉన్నదే! అది మె లేయునికి 

ఇారుదత్తుని నిద్రలో నున్నవాని చేయి కాదు అని సందేహము కలిగింపంగా _ 

ఆప్పుడే దానికి వేండి కలుగు ఉపాయము చేయుచున్నా౭డు దొంగ, చల్లదనము 

నీళ్ళు తాంకి తలుఫుమోంత శలేకండుటక పోసినందున మె లేయుండు కలలో 

సువర్ల భాండమును చారుదత్తునికి ఆని, సమయానికి దానిని అందుకొన్న శర్విలపని 

చేత ఇచ్చుచున్నాండు, (ప్రమాదః = పొరపాటు, కతయోః వా స్తం తీపామి _ 

సంకలలో చేయి పెట్టుకొందును; దాన వేండియెక్క_ను గదా, ఎడమచేతిని 

వెచ్చగా చేసి భాండముం (=నగన్ఫు గొనుచున్నాండు, గృహీళఠమ్? = కైకొనం 
బడినదిగదా * 
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వ క రా 2_యం (ఛాహ్మణప్రణయః,. త 

దహీ 
విదూ.___ఇ దానీం వి క్రీతవణ్య ఇవ వణిక్, అహాం సుఖం 

నంపా (మి, చాణిం వికీ ణిదవళ్లో విఅ వాణిప, అహాం సుహం న్వవ్స్యా రా 
సువిన్నమ్ ], 

శర్వి-._.మహా బాహ్మ్నణ, న్వవిహే వర్ష శతమ్, కష్ట "మేవం 

వుదని కా గణి కారే (బాహ్మణకులం తమసీ' వాతితమ్,. అథవా 

ఆత్మా పాతితః 

శ్లో ధి ౫స్తు ఖలు దారి ద్య మని ర్వేదిత పొరువమ్ 

య చేత ద్గర్ణి తం కర్మ నిన్దామి చ కరోమి చ, గొ 

ఆనతి కమణీయః 0 = బాహ్మణునికోరిక మొానలగసాడదని దానిచేత తీసి 

కొనంబడినది ఇదానీం *.. = ఇప్పుడు బేరప్రువ స్తువును అమ్మి జేనికొన్న _ కోమటి 

వలె నేను సుఖముగా చింత లేక నిదురింతును, _ కోమటికి వస్తువు అమ్ముడు 

పోయిన _ దానిచైన వెలయు లాభమును చెందును శాపాడవలయు కేళము 

పోవును _ అత(డు ఆదమజ-ఛీ హాయిగా నిదించును, ఇదంతయు మె లేయునికి 
కఅ పనియు, కోరింల కునికి మేలుకొనియున్న దొంగపనియు _ ఇ దేడియు బారు 

దత్తయ్యక పాటకశ్చేరి విని (పొద్దుపోయినందున గాఢముగా ని(దించుచున్న 
వానికి తెలియదు, 

కష్టం = కట్టా _ అయ్యో _ మదని కాగ ణి కాన్టే = బోగము మదనిక కోస 

(చావ్మాణవలం ='బాహ్మణ బారుద త్ర గృహమును, మా ఛావ్మాణ కోతలు 

కరలమును దీప మార్చియు, పాపము చేసియు చీకటిలో _ పాపమున _ పడ వేయంబడి 

నది, [కమముగా శేషచే అన్వయమును, కాదు కాదు _ నాయాత్మ (శారవనరక 

మునం) (దోయయబడినది ! 

వో, ౧౯. దారిద్యం ధిక్ అస్తు కిల = దారిద్యముం గూర్చి చీ! చీ! _ 

చీకొట్టుదును గాక _ (అభెట్టి దనం అని చేకాదిత పౌరుషమ్ = చానిం దీర్నుకొనుట 
వైన 'స్రరపప్రయత్న ముసేడ రోంతతోంపనిది యత్ = ఏలన, ఏతత్ గహికాతం 

కమః౯ా = ఈనింద్య మెన పనిని, నిందించుచునున్నాను, మతి చేయుచును 

ఉన్నానే! , కాదా దుఃఖముళేని ఫురుషకారముగలఅది, దుఃఖపడవలసిన వానిని 

దు.ఖపడనీక చేయించు చున్నది. 
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త్ర ద్యావ న్నదనికాయా నిమ్మ ్ ర)యణార్థం వన నృ సేనాగృహాం 

గచ్చామి. (వర్నిక్ర మ్యావలోక్య చ) అయే, వదశబ్ద ఇవ, మా 

నామ రవీణః, భవతు, నృమ్మాభూ త్వా తిస్టామి, అథ వా మ 

మావి నామ శర్విలక న్య రవ్నీణః,. యో 2_హాం 

న్లో, మార్లారః కమరో, మృృగః (వనర ణే, 

శ్యేనో (గ హాలుఖ్బ నే, 

సుప్తాసు వృమనుష్యఏర్యతుల నే 

శా, నర్చ్పణే వన్నగః, 

మాయా రూవశరీర వేశర చ నే 

చీ చీ పాడు పేదటికము! (దానిం చాపుకొననెన్స (ప్రయత్నము నెడ 

రోశగొనను కదా, నిందించుచునే చేయుచును ఉన్నానే. చీ! చీ! 

తత్ = కనుక, ఇంక, మదనికాయాః నిష్క్ర్ర్ర్యయణాథ ౯౦ = (ధనము 

ఇచ్చి) మదనిక చానిసతనముం వాఫుటప్ _ విలిచి నా భార్యం జేసికొనుటక, 

వసంత సేనయింటికి పోయెదను, అంతయు ఆరా(తిశాలమున నే, పదళబ్ద ఇవ = అడు 

గుల చప్పుడువలె నున్నది, మొ నామ రఖ్నీణః = ఆరెకలు _ పోలీనులు కారుగదా, 

కానీ, _స్తంభమ నయ్యెదను _ _స్థంభమువ లె _ నిలుతును, అథవా = ఏల € ఎందులకు 

అట్లు చేయుట? చేయను, నావను శర్విలకునికి పోలీసులా ! నేను ఎట్టి వాండను 

అనుకొోందురు * 

నో, ౨౦, (కమశకో = దాయటుటయందు అగువున, మొజాకారః = పిల్లి ల 

పిల్లి గంతులం బోవుదును. [పసరణే = పేరెమున, మృగః = జింకను, _ మృగజన 

మని (పన్ద్ధి _ (గవోలుఇ్బు నే = పట్టును చీల్చుకొని, ఒడినీకొని, ఒడుపు తప్పించు 

కొని పోవుటయందు, _ పట్టుకొనుట శాక విడిపించుకొనుటయే ఇట (పస క్షము ల 

"శ్యేనః = జేగను, నుస్తాసు ప్ప మనుష్య వీర్య తుల నే = నిదురిం చినట్రియు, 

నిదురింపక (మేలుకొని) ఊన్న ట్రియు జనుల వీర్యమును అంచన వేయుటయందు, 

శ్వా = కుక్కను, సపకాకో = (పొయచుం బోవుటయంద్యు పన్నగః = పామును, 

రూపళరీర జేషర చచే = రూపమును బేవామును వేషమును _ దేశ్ కాలముల నిష్టమె 

నట్లు, _ తాల్చుటయందు మాయా = మాయాదేవిచీ _ దేవునికి సవాళారిణిగా 

MR — 26 



వా గేశభాపా న్నే, 

దీపో రాతిషు, సంక కేసు డుడుమో, 
వాజ్ స్ధల, నార్టలే, 30 

అవి చ, వి 

శ్లో భుజగ ఇవ గతౌ, గిరః స్థిర కే, 
వతగవ లేః వరినర్పణే చ తుల్యః, 

శశ ఇవ భువనావలోక చే 2_ హాం, 

వృక అవ చ (గ్రహణే, బలే చ సింహాః, ౨౧ 

ఎల వారికి ఆయాయాపదేవా జీపషములను గొల్పునది, దేళభాసా రే = దేశ భాషల 
యెడ, చాక్ = వాగ్గేవిని, రాత్రిషు = రాతులయందు, దీపః = దీపమను, (నేను 
చీకటిని సరవగొనను, చీకటిలో దీప మెట్లో అటు నేను నడయాడుచును అన్నింటిం 
జూచుచును టూ ౦దున్తు, సజ్క_ శేష = సంకటములందు, ఇబువలందు, 
డుండుమః = ఇరుదలపామును _ పామే ఒదుగగలదు, ఇరుదఅది నుణి వెప్పవల 
యునా శి స్థలే = నీల (పె గమనమును వాజీ = గుజ్రమను, జలే = నీట్క నౌః = 
నావను, 

ఆయాపనులయందు ఆయాయవి (పనీదములు, వానిని మించినవిలేవు, అశు 
ఆయా పనులయందు కరము చనెప్పరిని, 

శ్లో, ౨౧. ఇంకను తేన మహిమలం జెప్పుచున్నాండు, గతే = గమనమున, 
భుజ ఇవ = పామువంటి వాడను, మునుపు చెప్పినది సపకాణము _ (పాపట _ 
ఇట వేగమునం దాత్పర్యము; కనలయడి అంతలో అదృశ్య మగును; స్థ ల్యే = 
చలింపమిని, గరి; = కొండను. _ప్రమ్భాభూ త్వా తీస్టామి అన్నాండే, ఆంకికన్ననుం 
గూడ నేప్రుకాం జూపుట; పరిసపకాణే = సుడినీ తిరుగుటయందు, పతేగప తేః 
తుల్యః-చ = గరుత్మంతునికి సమానుండను; అవాం = నేను, భువనావలోక "నే = 
(త్ర నున్న చోటు (నాలుగుమూలలు అకళించి యటుంగుటయందు శళషవ = 

కోందేలువలె (గవాకో = పట్టుకొనుటయందు _ పట్టుం గొనుటయందు మణీ యొడినీ 
తప్పించుకొననీక, వృకఇవ = తోడేటివలె, బలే = భుజబలమందు _ ఎంత టి వానిని 
నొంచుటయందును, ఎంతేటిదానిని ఎత్తుకొని పోవుటయందును, సీంవాః చ = సీంగ 
మను _ ఎద్దుంబ్లోని యొంతబరువై నదాని నెనను సీంగము _ నోటిళొణలతో 
పట్టుకొని ఎత్తుకొనిపోవును, 
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(విశ్వ ] 

రదనికా.._హోధిక్, హాోధిక్, బహింన్హాార శాలాయాం 

(వసుప్తో వర్థమానకః సో ఒవ్యత న దృశ్య తే, భవతు, అర్య 

మై కేయ మాహ్యాయామి, [హాద్దీ హాద్దీ, బహిరదుఆరసాలావ 

వసుతో వడ్డమాణటఓ, నోవి వళ్ధ ణ దీనఇ, భోదు, అజ్జమి తేఅం 

సన్దాచేమి, ) (ఇతి వర్మికామతి. 

శర్వి-__( రదనికాం హాన్లు మిచ్చతి, నిరూవ్య ) కథం (స్రీ 

భవతు, గచ్చామి, ( ఇతి నిపష్కా-న్నః, 

రద-___( గత్వా న కాన్) హా ధిక్, వో ధిక్, అస్మాకం 
గృహే నంధిం కర్శయిత్య్వా చౌరో నిప్కా)మతి, భవతు. 
మై లేయం గతా (వబోధ యామి, ఆర్యమై లేయ ఆత్ర ఫోత్తిష 

ఇట్లు తేన మహిమలం దాం దనియువజక ఉగ్గ డిం చుకొని తనిసీ నాండు, 

బాపనవాండయ్యు ఈపనిలో అనితర సదృళ మహిమను ఆర్జించి నాండు, 

రదనికకు మెలకువ వచ్చినది, వరమానకంయడేండి అని చూచినది. _ అగ 

కుడ లేదు, ఖ 

హాధిక్ ... = చీ చీ, (అప్పుడు బహిద్వాకర ... = బయటి వాకిటికడ 
నున్న శాలలో నిదించినాండు, వభధకామానక(డు ఇప్పుడు అక్కడ లేడు, 
మె తేయచారుదత్తులు వచ్చినప్పుడు, వారికి తలుపు తీసి, కాళ్లు కడిగికొన నీళ్లి చ్చి, 
నగను మెతేయునికి అప్పగించి, తాను ఆక్క_డలేక లోపలికి పోయి పరుంణెకు, 
అది రదనిక ఎజుంగదు, కావున వాల డక్క_డలేమికి చీకొట్టుచున్నది, ... = 
కానీ, మె తేతయ్యను పిలిచెదను _ ఇట్లు మేలుకొని మాటలాడు మౌొనిసిని 
చీకటిలో చూచి దొంగ దిగులుపడి చంపంబోయి, ఇంతలో శ్రీ అని కనుగొని, 
మానుకొని, తాను బయటికి పోయినాండు వొంగ, 

గత్వా = పోయి అనలా మె. తేయుం గాన నడిచి, స్మతాసమ్ = భయ 
ముతో, అస్మాకం గృహా ల డె అయ్యో అయ్యయ్యో మన యింట కన్నము వేని, 
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అస్మాకం గేహే నంధిం క_రృయిత్యా చారో నిషా /న్నః, [హార్దీ, 
హాద్దీ, అమన్షూణం ౫ హే సంధీం కప్పిఅ చోరో ణిక్కమది. భోదు. 
మిత్తెలం గదఉ వబోభేమి, (విదూవుక మువగమ్య ) అజ్జమి త్తే అ, 
ఉ ళ్ళహి, అహట్రణం గహ నంధిం కప్పీఅ -వోరో ణిక్కనో, ] 

విదూ__( ఉక్ణాయ) అః చాస్యాః పుత్తిశే, కం భణసి 
ఈ చౌరం క_రృయిత్యా నంధ ర్నిపష్కా-/ న్నః క [ఆః డాసీవధీవ, కిం 

భణాసి - “చోరం కప్పిఅ నంధీ ణిక్క నో” |, 

_ రద-_పహాతాఫ, అలం వరిహాసేన, కిం న | పేతన వనమ్, 

[ హూదాన, అలం వరిహాసేణ, కింణ వేక్ట్ససి ఏణమ్ 1, 

ఐదూ. ఆ దాస్యాఃపుత్తి? శే, కిం భణసి “ ద్వితీయ మివ 
ద్వార ముద్దటితమ్ ” ఆతి, భో, వయన్య చారుదత్త, ఉత్తి 
ఫ్లో తెవ్య, అస్మాకం గేహే నంధిం దత్యా చారో నిష్కా-)న్నః, 

ఇబారు..భవతు, భోః, అలం వరిహాసేన, 

విదా__భో, న పరిహోనః, [పేవతాం భవాకా (భో, 
ఇ వరిహాసో,. వేక్టదు భవమ్ ]. 

వలన 

(కొట్టి) దొంగ బయటికి పోవుచున్నాండు, కానీ మె తేయుని కడక పోయి _ 

ఇక్కడనుండి పిలిచిన వినంబడునో పడదో _ నిద్రలేపెదను _ అయ్యా మరే 
యయ్యా, లెమ్ము లెమ్ము, మన యింట కన్నము వేసి దొంగ బయటికి వెడలిపోయి 

నాడు! 

అః దాస్యాఃపుతికే ... = (నిద లేపీనదన్న చిరావతో) ఆః _ ఏమే, 
అంజకూతుర్యా ఏమి చెప్పుచున్నాను * _ దాస్యాః 69 = ఆలుక్క_ _ అర్ధముతిట్టు. 

వొంగను వేసీ కన్నము వెడలిపోయినదా _ అని ఆమాటలను హేళనగా విపరీత 

ముగా తిప్పి పలికినాండు, వానికి నమ్మక ము లేదు, ఆదరిదపు టింటికి దొంగ 

వచ్చునని, కావున, హతాళ = "చెడిబగికినచాలయ-ణా, ఆలం + = మొను ఎగ తాళి, 

ఏమి దీనిని చూడవా? ద్వితీయం ద్వారం ఉధ్ధాటిత ఇవ = రెండవ _ ఉన్నది 
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చారు...క సి న్లుడేశే? 

విదూ_భోః వవః, [భో, వసో. 

చారు. ( విలోక్య ) అహో దర్శసీ యో జయం నంధిః, 

క, ఉవరితల నిపాతి తేష్టకో ఒయం 

శిరసి తను ర్విపుల శ్చ మధ్య దే శే 

అనద్భశ జనసం[వ యోగభీరో 

ర్యృృఘదయ మివ స్ఫుటితం మహాోగృ హాస్య, ౨౨౨ 

కథ మసి న్ని కర్భణి కుశలళతా | 

కాక మతీయుక _ వాకిలి శెబిచినట్టున్న ది _ అనియా * కన్మికా ఉదేశే = ఏ (ప దేశ 

మున _ ఏచోట * భోః ఏషః = ఓయి ఇదిగో (ఇది. అహో ... దశజానీయః = 

ఎంత ఆందముగా ఉన్నది, ఈకన్నము * 

న్లో, ౨౨, ఉ పరితలని పాతి కేప్తక ః = సెకట్లు పడదోయంబడిన _ యిటి 

కలుగల, ఉపరి = సెనను, ఈల = అడుగునను, పడందోయంబడిన - అనియు, 

ఆయం = ఇది శిరసి = పైన తలంబోని చోట, అంతటికి ఎన అనుట _ తేనుః = 

సన్నమును, మధ్య టేశే = నడిమి (పజేళమందు, విఫులఃచ = విళాలమును ఐ, అసద్భృశ 

జన సంయోగ ఫీరోః = చెడునడవడిగల _ దొంగ, ఘాతువండు _మౌనిసి పెన 

తావటచే బెదరి పిటికివడిన, మహానృవాస్య = బంగాళాయొక్క, స్ఫుటితం = 

పగిలిన, హృదయం ఇవ = గుండెయో యన _ (తోంచుచున్నది) 

పెన మెడవద్ద(ను, అడుగునను,) ఇటికలు పడ౧దోయంబడినవి, నడువు 

విశాలముగా నున్నది ఈకన్నము, దొంగ తన్ను తాశినందులక బంగాళా 

పిటికివడంగా పగిలిన (దాని గుం జెయో యనం దోచుచున్నది. 

గుండెయో _ అను సంభావనచే ఊల్చేంతు _ అలంకారము, 

కథం = ఎట్లూ! ... = ఈపనియందును "నేర్చు! 
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విదా...భో వయన స్య వవ సంధి ENS "మేవ దతో 

భవేత్, అథ వాగన్తుకేన శితీతుకామేన వా, అన్య థా (తజ 
యిన్యాం క్రో 2౬ స్మ్రాక ౦ గృహావిభవం న జానాతి, [భో వఅస్ప, 

అఅం సంధీ దువేహిం చ్లేవ దిళ్లో భవే. ఆదుఆగన్తువణ, సిక్టీదు 
కా మేణ వా, అల్హధా బధ ఉజ్జఆణీవ క్రి అహ్మాణం ఘరవిహావం ణ 

జాణాది ]ః 

నారు. 

తో వై బే శ్వేన కృతో భే నమ గృహే 

వ్యాపార మభ్యన్య తా 

నాసా వేదితవా నె ర్యిరహితం 

మి సబ్బసు పం జనమ్ 

దృష్ట్వా (పా బృహాతీం నివానర చసాొ 
లక శ | ను శు. 

ఏపు సనిః ... = ఈకన్నమును (ఈ) యిరువునే వేసియుండ6 దగును _ 
ధి 

ఈయూరికి (కొత్తగా వచ్చిన పౌరుగూరివాండో _ కాదా _ (ఊరివాంచే. అగు 
చేని పని (కొత్తి తే-గా చేర్చుకొనుచా(డో _ ఆనంగా ఈయింటి గుట్టు ఎజుంగ ని 

వాండు _ అట్రివాండో, ఇట్టివాండో _ అవ్యథా ... = కాకున్న, ఈ యుజ్ఞయి 

నిలో నునయింటి సంపద(పసు ఎవండు వెటుంగ (డు? 

శో ౨౩ (కొత్తగా ేర్చుకొనువాం. డైనన్కు ఊరివాండు ఏమియం 

దొరకంజోని చోట ఏల ఈమ పడును, శావున) వె దేశ్యేన = పరాయియూరి 

వానిచేత _ అందును _ వార్టపారం అభ్య స్య తా = (ఈ) పని ._ దొంగతనము 

“నేర్చుకొను చున్న వాని చేత, మమ గా = నాయింట, కృతి: భజేత్ = 

(కన్నము) వేయంబడియుండును. అసౌ =వీండు, ధ-నెః విరహీత౦ = భనములేని 

దియు _ కావుననే _ వి(సబ్లసు ప్తం = (దిగులు విచారము లేక) హాయిగా నమ్మక 

ముతో నిదించుచున్నదియు, ఆగు, జనం = ఇంటిలోని జనమును _ కావున జనము 

హాయిగా నిదురించుచుందురని అనుట _ న వేదిత బాకా = ఎటిగినవాండు కాడు, 

హాక్ = తొలుత, అస్మాకం = మనయొక్క, మవాతీం నివాసర చచాన్ = బాల 
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మస్మాక మా శాన్వితః 

నంధి చృేదనఖిన్న వవ సుచిరం 

వశ్చా న్నిరాకో గతః, 93 

తతః సుహృద్భ రః కి మసౌ కథయివ్యతి తవస్వి - | సార్థ వాహ 

సుతన్వ గృహం (ప్రవిశ్య న కించి నయా నమా సాదితమ్ ”* ఇతి, 

విదూ.__భోః, కథం త మేవ చౌరహాకక మనుకోచసి, లేన 

చినితం మహా చేత దృుహమ్, ఇతో రత్న భాణ్ణం సువర్ష భెణ్ణం 

వా నిప్కా- /మయిష్యామి. ( నత్వా నవిపాదమాత్శగ తమ్ ) 

కత త్ర త్పువర్ల భాణ్ణమ్ (పున రనున్నృత్య, [వకాశమ్ ) భో 

గొప్పదైన యింటి యంద మెన నిర్మాణమును (కట్టుటన్సు, దృష్ట్వా ₹ చూచి, 

ఆశాన్వితః = (ఎంతయో ఏమేమో దొరవనను) ఆసతో కూడుకొన్న వాడై, 
సుచిరం = బాల సేపఫ్కు సని చ్చేదనఖిన్నః = కన్నముకొట్టుటలో ఆలనిన వాం దై, 

పళ్ళాత్ = అనంతరము, నిరాళః = ఆశభంగ మెనవాండైె గతః = పోయినాడు, 

అట్రివాండో ఇట్టివాండో అన్నావు, శాద్యు వాండు పరాయియూరివా.€ 

డును పనికి (కొ త్తవాండునుం గూడ, ఈ యూరివాండు కానేశాండు, ఈయింట 

ధనము లేదు, జనము హాయిగా _ దిగులు లేక _ నిదించుచుందు రనియు ఎటు. 

గండు, ఇంటి యంద మెన నిర్మాణము, (బ్రహ్మాండమంత గా నున్నందున, ఇందు 

ఎంతో ఏమో ఉండును అని చాల ఆసపడినాండు, పాపము, కన్నము కొట్లు 

కష్టము పడినాండు,. చూడ6గా ఇం చేమియు లేకపోగా _ నిరాశుండె, పోయి 

యుండును, కన్నము. కొట్టిన కష్ట మొక్కు వానికి! 

తత; ++, తర్వాతే ఈ దీనుండు (దొంగ), తన స్నేహితులతో ఏ్మి 

చెప్పగలడు! కోమటి _ సాహుకారుకొడుకు నింట చొచ్చితిని _ శాని, నొ 

శేమియు దొరక లేదు _ అని (కదా). 

భోః ,.. = వీమయ్యా! (ఎంత సేపెనను ) ఆదొంగముం డాకొడుక నే 
తలచుకొని నానిక దుఃఖప జెదవు! ఇందుండి రత నాలనగయో, బంగారునగయో _ 

బయటికి కొనిపోయంఅ నని అనుకొన్నా(డు, కుత తత్ + = ఆబంగారు నగ 
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వయన్య, త్వం నర్వ కాలం భణసి ఆ మూక్థో మై[లేయః, అవణ్ణితో 

మె తేయః ” ఇతి, సుష్టు మయా కృతం "తత్పువ ర భాజ్డం భవతో 
హే నమర్పయతా, అన్యథా డాస్యాః పులే ణావహృతం భవేత్ . 

[భో, కథం తం బ్దేవ చోరహాదలం అణుసోచసి, తేణ 

చిస్తిదం మహా న్త్నం ఏదం గేహమ్, ఇదో రఅణభణ్ణం సువణ్ణభణ్ణం 

తౌ ణక, మిన్సమ్, ( నృ త్వా ++) కహిం తం, సువజ భణ అమ్ 

(పున ...) భా వఅన్స, తువుం నర్వ కారం బణాసి = 'ముక్టో 

మి తేఅపీ, అవణ్ణిదో మిత్తేలఓ ” చల సుట్టు మవ కిదం తం సువర్ణ 

భ్ ల్హాఅం భవదో హై సమవృఅనేణ, రా? అజ్జధా డాసీఏ పుత్రేణ 

అవహిదం భవే, ] 

ారు___అలం వరిహోసేన, 

విదా__భోః, యథానా మాహాం మూర్థ్ న్న తిం వరిహోన 

స్యాపీ చేశకాలం న జానామి. (భో, జహా ణామ అహాం ముకో 

తా కిం వరిహో పహోనన్ప చేశఆలం ణ జాణామి ], 

చారు__క స్యాం వేలాయామ్ ? 

విదూ__..భోః, యదా త్యం మయా భణితో ౬ఒసి = “శీతల 

సే ఒగహాన్నః ” (భో, జడా తుమం మవీ భణివో సి - ' శీదలో 

చే అగ్నహాతో ” క 
౧ థి 

ఏది*ి ...=నీవు ఎప్పుడును వెప్పుచుందువు _ మూరు మె కేయు(డు, చదువు 

సంధ్య లేనివాడు అని, నేను ఎంతయు చక్కు ఇేసితిని, ఆబంగారునగను 

నీచేత పెట్టితిశే, ఆది నుంచిపని, అట్టు చేయనన్న (ఈ) అంజకొడుప చేత దొంగి 

లింపంబడియుండును, 

మాను పరిహాసము, ఓయి, నీను మూరుండను ఐన సే మాత్రము ఎగ 

తాళి కెనను చేళ పాళ ఎబుగనా* ఓ. ఏ జేళేయందు ? ఓయి, ఎప్పుడు నీను 

క వల్ల గా ఊన్నచే, కీముంశేయి” అని నీతో అంటినో అప్పుడు, ఒక వేళ అట్లును 

ఆగునా *ి . 
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చారు....క దాచి చేవ మపి స్యాత్, ( నర్వతో నిరూవ్య 

నహర్షమ్ ) వయన్య, దిష్ట్యా! "తే సియం నివేదయామి, 

విదూ......కిం నావహృతిమ్ ? [కిం ణ అవహిదమ్ |]. 

చారు... హృతమ్, 

విదా__త థావి కిం (పియమ్? [తీవా వి కిం వీఅమ్ | 

వారు___య దసౌ కృ తార్థో గతః, 

విదూ-__న్యాసః ఖలు నః, [ ణాసో క్ట సో], 

చారు___కథం న్యాసః ! (మహా మువగతః ), 

విదూ---నమాశ్వసితు భవా౯, యది న్యాన సారే ణావ 

హృత న్యం కిం మోహ మువగతః, [నమస్ససదు భవమ్. జం 

ణాసో చోరేణ అవహిదో తుముం కిం మోహం ఉవగదో |. 

చారు___.( సమాశ్యన్య ) వయస్య, 

నిరూప్య = పరికించి, దిష్ట్యా ! "కే (ప్రియం నివేదయామి = బి నీవ 

తియ్యని _ ఇంపెన _ మౌటం జెప్పెదను, ఏమి! దొంగిలింపయబడ లేదా? పడినది, 

దానిని ఎత్తికొని పోయినాండు, తథాపి కిం [పియమ్ = అహైనను (పీయము ఏమి? 
అతి af 

పియ మనుచున్నావేశి యత్ అసౌ కృతాథక౯ః గతః = ఏమనలా _ వీండు 

(దొంగ) ధన్యు (డై, పోయి నాడు (ఉ త చేతులతో పోనండ, చేతులనిండ 
ఆ pr) 

ఎత్తుకొని పోయినాడు. న్యాసః ఖలు సః= ఇల్లడ కదా అది? (శాపాడి ఒడ 

జ అ 9 అధ 1 1 “ol = (| లే శి యనికి అప్పగింపవలసిన వస్తువు!) కథం! న్యాసః + ఎట్టూ ! ఇల్ల వా 

మోవాం ఉ పగతః = మూర్చపోయి నాండు, యది న్యాసః అ 6 = ఇల్లడ దొంగ చే 

దొంగిలింపంబడినశున్యు నీ వేల ఇటు మూర్చిల్లి తివి * 
Nas] య oy 

MR — 27 
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నో కః గోన్ధాన్యతి భూ తార్థం ? సర్వో మాం తూలయివ్యతి. 

శజు_నీయా పా లోశే ఒఒస్ఫి న్నిష్స/ తాపా దరిదతా, ౨౮ 

భోః, కష్టమ్. 

న్లో, యది “తావ త్క్ట్చుతాన్తేన [వణయో ౬ ర్థేషం మే కృతః, 

కి మిదాసీం నృశం సేన చారిత్ర మపి దూషితమ్? ౨% 

విదూ.._అహాం ఇ ల్వవలపిఖ్య్యూమి -  శీన్ద దత్, శ్రీ 

గృహీతమ్, కో వా సాశీ” ఇతి, [అహం క్ట అవలవిస్పమ్ - = శేణ 

దిజ్ఞమ్, శేణ గహీదమ్, కో వా సక్ట్రీ,” క్తి, 

న్లో, ౨౦౮, కః = ఎవండు, భూతాథకాం = ఫరమౌథకామును _ నిజమును, _ 
దొంగిలింపబడిన దనుటను, (కద్ధాస్యతి = నమ్మంగఅండు * సవజ౯ాః = ఎల్లరు, 

మౌం = నన్ను, తూఅయిష్యతి = తూలనాండుదురు (చులుకన చేయుదురు) కాదా? 

ఆల్బులతో సమికరింతురు, అన్నీక- లోకే = ఈలోేశాన, నిప్పు) తాపా = పౌరుష 

పీనమెన, దర్శిదతా = (ఈ) శేమిడ్కి శజ్యనీయా హీ = గుమాను పడదగినది 

గదా! | 

ఇట్టి సందభజ ములలో లో శాన నిజమును ఎవ(డు నమ్మును * నేనే కన్నము 

వేయుట మొడలగువానిని పెకి చూపి దానిని సే చే వారించితిని _ తీనిజేసతిని అని 

యనుకొందురు, దార్మిద్యము అంత బలహీనముు పసలేనిద్యి లోకాన అన్ని గుమొను 
అకు ఆస్పదము, 

భోః కసక్ = కటకటా! 

శో, ౨౫. కృతా నేన = విధిచేత, నృళం సేన = దయమాలి (న వాని జేత,) 

మే అెథేలాషు = చాధనమునందు, (పణయః = కోరిక యది కృతః తావత్ = 

ఒకవేళ వహింపంబడెనేని, (సవకామును హరింపంబడినది _ లేమిడి వచ్చినది _ 

సరే _ ) ఇదానీం = ఇప్పుడు, బారితం అపి దూపషితం కిమ్ = శీలము సయితము 
వెజపంబడిన దే, ఏమి? 

నాయా స్రీ సవకాము పోయినపోని, నాదురదృష్టము చేత, నాపపేరుకూడ, 

నన్ను దొంగనుచేసి, వేజపవలెనా * వాతవిధీ! 

అహాం ఖలు అపలపి స్వామి = "సీనే ఇయ్య లే దని చెప్పెదను _ కేన 

ద త్తమ్ ,., = ఎవరు ఇచ్చినారు ఎవరు తీసికొ న్నారు ఎవరు సాక్షీ _ అని, 
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ఇారు...అహా మిదానీ మనృత మభిధా స్వే! 

శో, ఖేత్య కా వ్యర్ణయిష్వ్యామి పున ర్నా ఏన పతి క్రియామ్, 

అనృతం నాభిధాస్యామి మార్మిత భంశ కారణమ్, ౨౬ 

రద.___( సనం[భమమ్ ) త ద్యావ డా ర్యాధూ తామెొ గతా 

నివేదయామి, [ తా జావ అజ్జ్ఞధూడావ గదుల ణి వేదేమి ]. 

(ఇతి నిప్కా )న్హా. 

(తతః [వవిశతి చేట్యా నహా వారుద తృవధూః ) 

వధూః____( సనం ఛమమ్ ) అయి, సత్య మవరికుతశ రీర 

ఆర్యపుత్స), ఆర్యమై| కె యేణ నపహా [ అ, నచ్చం అవరిక్ట్రద 

నరీరో అజ్జఉత్తో అజ్జమి తృేవణ నహ 7 
రు రై ౦ 

చేటి....భ రి), సత్యమ్, కింతు యఃన వ శ్యాజన న్య్వాలం 

"'కారకః సో 2_వపహాతః, క భట్టణ్, న చ్చమ్. కింతుజో సో వెస్పా 

జణశకేరకో అలంకారఓ సో అవహిదో ]. 

(వధూ వోూహాం నాటయత్సి 

చేటీ_._.నమాశ్వసి త్వా ర్యాధూ తా, [నమ స్సన దు అజ్ఞా 

అవాం ఇదానీం ... ధాస్యే = చేను ఇప్పుడు బొంక పలుకంగలనా కి 

శో ౨౬, న్యాస్మప్రతి క్రియాం = ఇల్ల డ తీపుకాను, _ దానికి ఈడగు 

సొమ్మును అనుట, ఛి కేషణ ఆపి = బిచ్చ మెత్తుటచేనెనను, అజజాయిష్యూమి = 

సంపాదింపంగఅను, "చార్మితే (భంళ కారణం = శీలము తొల(గుటకు కారణ మగు 

అనృతం = అసత్వ్యేమును, న అభిధాస్యామి = చెప్పంజూలను. 

చేను బిచ్చమె త్రీయెనను సంపాదించి ఇల్ల డం దీతుకాను, కాని, అబద్ధము. 

నెప్పి శీలము చెజబుఫుకొనను, 
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వధరాః___( నమాశ్యన్య ) వేటి కిం భణసి - “ అవరితతశ రీర 

అర్యప్పుతః” ఇతి, వర మిదానీం న శరీరేణ వరితతః, న పున 

స్వారి తేణ, సాంవతే ముజ్జయిన్నాం జన ఏవం మన్య )యిమ్యతి - 

“ దర్శిదత యార్యపు తే త వేదృళ మకార్య మనుష్టితమ్ * ఇతి, 

( ఊర్థ్వ మవలోక్య నిఃశ్యన్య చ) భగవ స్కకౌన్స, పుష్కర 

వ్యతవతిత జలబిన్లు చఇ్బ్బలెః క్రీడసి దర్శిదపురువభాగ ఛేయెః, ఇయం 

చ మమ ఏకా మాత్పగ్నపహలబ్లా రత్నావలీ తివ్షతి, ఏతా మ అేల”ొలి జై A 3 
వ అ రంల ఎక్ లికె జ్లేరత యార్యపుత్తో ) న [గహీవ్యతి. చేటి, ఆర్యమైకేయం 

తావ దాహ్యయ. 

త్ర ద్యావత్. _ మటి య శ్రైన, శేను పోయి ధూతమ్మక ఎటీంగింతును, 

(ఈజరిగిన దానిని చెప్పిన చానిని _ అంతటిని, చారుద త్తీవధూః = చారుదత్తుని 

యిల్లాలు _ (చారుదత్తునియాండా మె; తొట్రుపాటుతో (= ససంభ్రమమ్స్ 

అయి _ ఏీమె, ఆసరికుత ... = ఆర్యపుతునికి ఏమి చెబ్బ్క, గాయము 

తగుల లేదు గదే మె లేయయ్యన కూడ, భృత్రీలా = దొరసానమ్ము; నిజ మే _ 

(తగుల లేదు కింతు = మజేమనంగా .., = ఆబోగముదాని నగ యుండినటే, అది 

అపపహారింపంబడినది, వధూః ,.. = ఆమె నూఛకాను అఫినయిం చుచు _ ఇది వేస గా 

నికి అభినయోపజేళము కథలో మోహము నిజమే, నటనగాదు, చేటి ... = 

కీని వేటి, ఆర్యపు తునికి ఏమియు -గాయము'కా లేదు అనెదజీమే _ ఇపుడు ఆయనకు 

దేవామునవ గాయ మయినను పరవాలేదు చార్మితేమునక _ శ్రీలమునక్కు మంచీ 

“పీరునకు, "దెబ్బ తగులుట చేలు కాదే _ అది చాల సెబ్బర, ఇప్పుడు ఉజ్జయినిలో 

జనులు ఇట్లు చెప్పంగలరు,. దర్శిదు. డగుట చేత ఆర్య పు త్తుని చేత నే ఇట్టి కూడని 

పని చేయబడినది _ అని, స్వామి, కృ ఆాంతు6డా (= విధి, 

ప్రప్కు_రప త్తం ,.. = తామరాకు బడిన నీటిబొట్టువ లె నిలకడ లేని 

దరిబపు మొను సుల భాగ్యముతో _ నె త్రీ వాతతో _ ఆటలాడుదుజే, ఇయం 

చ... = ఇదిగో ఇదొక్కటి మొయమ్మయింట పొంద (బడినది _ మాయమ్మ నాకు 

"పిటినటిది _ రత నాలవోరము ఉన్నది. ఏతాం అపి ... = దీనినెనను, అత్యున్నత: 
లుల 

రం 
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[ హాక్టో, కిం భణసి - ' అవరిక్టదసరీరో అజ్ఞ ఉత” మ, వరం 

దాణిం సో నరీరేణ వరికదో, ణ ఉడీ చరి స్తేణ, నంవదం ఉదజ్జల:3న 

జణోో ఎన్వం మ_నృల్తస్పది - ' దలిద్దదాఏ అజ్జ్ఞఉశే పణ జవ ఈదిన 

అకజ్జం అణుచిట్రైదమ్ ”. లి, భఅవం, కల న పోక్టరవ తృవడిదజల 

బిన్లు క్షుచబ్బ లేపి ౦ కీలని దలిద్దపురినభాఅ ఛెవహిం. అం 
చ మే 

వక మాదుఘర లద్ధా రఅడావలీ చిక్టది. ఏదం వీ అదిసోడ్తేర దాస 

అజ్జఉతో గా గేశ్సిన్చది, హాష్టో, అజ్జమి త్తేఅం చావ నచ్చా వేహి ] 

జేటీ__య దార్యాధూ తాజ్ఞావయతి. (విదూవక మువ 

గమ్య) ఆర్యమై తయ, ధూతా త్వా వూాహ్యయన [జం ఆసా 

ధూదా ఆణవేది, అజ్జమి కేల, ధూదా బేన ద్ద వేది ]. 

విదూ....కు[ తే సొ. [కహాం సా], 

వేటీ__ఏపా తిష్టతి. ఉవనర్ప. (వసా చిట్టది. ఉవనవ్చ ] 

విదూ-___( ఉవన్ఫత్య ) స్వస్కి భనత్యాః. (పొట్టి భోడిన ]. 

వథూ.___ఆర్వ, వన్దే, అర్య, పునసా న్ముఖా" భవ (అ 

వస్బామి, అజ్ఞ, పౌరుగ్గిమాముహోే హోోపిోూ హ్], 

విడూ... ఏహ భవతి, పుర సైన్ముఖః నంవృల్లో ఒఒస్మి. (ఏసీ 

భోది, పారగ్గిమాముహోే నంన్రతో హి] 

వధూ__అజ్ఞ, వడిచ్చ ప్రమమ్, [ఆర్య (వల చృమామ్ ] 

విద్య... కీం స్విదమ్,. [కిం క్రైదమ్ ] 

చితుండు _ మననీం _ యగుట వీడ, అత్మ గౌరవము కల ఐాండగుటనే త్త. ల ఏంత 

వచ్చినను భార్యనగను పుచ్చుకిొందు నా అనుచిగోన్న తీచేక - పుద్బుకొనలబోంయడు, 

నీ సి వేటి, మె. లేయ య్యును పీలున చే, 

ఈ పగమ్య = వపేర(ంబోయి, ళభ్రాప పయలి = పిలుచు చున్న దయ్యా, పీపా 

తిస్టతి _ ఇదిగో _ ఇక్కడ అనుట _ శాన్నది, భవత్యాః = అమ్మ గారికి = శ్రర 

సోన్ముఖః భవ = కూర్చు మొగము గలవాడవు కమ్ము, (పతీచ్చ = ఫు మ్చుకో, కం 

ను ఇదమ్ = ఇది ఏమిటి? 
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వథూ.___అపహాం ఖలు రత్న వీ ముపోపీ. తానమ్. తత 

య థావిభవాను సా-దేఖ (బాహ్మణః (ప్రతి గాహితవ్యః సచనవతి 

(గాహితః త లృ్న్య కలే (వతీచ్చేమాం రత్న మాలి కామ్, [ అహం 

క్ట ర అణనట్టం ఉవవసిదా అసి, తహిం జధా విహవాణుసారేణ 

బహ్మణా వడిగా పహొదవ్యో, సో అ ణ వడిగ్రాహిదో, తా తన్య 
కి బే వడిచ్చ ఇమం రఅణమాలిఅమ్ 7], 

విదూ__( గృహీత్వా) స్వస్తి, గమిష్యామి |పియవయస్యన్య 
నివేదయామి. ( సోట్టి, గమిస్సమ్, పిఅవఅస్సన్స ణివేచేమి ] 

వధూ-___ఆర్య మై కేయ, మా ఖలు మాం లజ్జతాం కురు, 

[ అజ్ఞమిశ్రేల, మా క్ట మం లజ్జా వేహి ] (ఇతి నిప్కా- స్తా 

విదూ.___( సవిన్మయమ్ ) అహో, అస్యా వుహాను భావ తా, 

[ అహో, చ్చే మహాోణుభావచా ] 

ఇచారు___.అయే, చిరయతి మై(/ల్రేయః, మా నామ వై క్ల బ్యా 
ద | 
కార్యం కుర్యాత్ , మై లేయ, మైకేయ, 

rrr. 

రత్నషమష్మీం ఉపోషితా ఆసమ్ = రత్న షష్టియంతయు _ ద్వితీయస అత్యంత 
సంయోగము అథజాము _ ఉదయము మొదలు మటు ఉదయమువజన అనుట _ 
ఈ పవాసము _ కువ పచాసము _ నిటు, అనుట _ ఉంటిని _ చేసీతిని _ ప్పి. 
మూడు దినాల కింద, *నేంయనవమి, మణి అందు _ అనయా దానికోసము, (వావ్మా 
ణుండు = విభవముకొలందియు, దాన మిాయయిడవలయును, అది ఈంబడలేదు. 

కావున, దానికోసము (= తస్యక్ళ తే ఈరతనాలమొలను పుచ్చుకో, (ప్రియ 
వయస్య స్య నివేదయామి _ (పీయవయస్యునికిం జెప్పెదను, ... = అయ్యా, నన్ను 
నీగ్గపజుపక _ ఎం తెంత లేసీయో దానము లిచ్చినయాయనక ఈ నాదానఫుమాట 
చెప్పక నాక నీగ్గగును - నేను ఏపాటి, నా యిచ్చినది యేపాటి అనుట, కాదా 
దీనిని ఆయన (గహీంచునట్లు వేయుము, నాక్ నిగ తేథము, 

సవిస్మయమ్ = ఆశ్చర్యముతో _ ఆమెవినయమునకను పాతి వక్యమునకను, 
ఎంతే మహాను ఖావురాలు ఈమె! చిరయతి = జాగుసేయుచున్నాండు. మౌ నామ 
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విదూ.___( ఉవస్ఫ త్య) ఏహో ఒన్ని, గృహా క్ర తామ్, 
[ ఏసో హి, గోల్ఞ వదమ్ ). (రత్నావలిం దర్శయతి 

చారు... కి మేతత్ ? 

విదూ.__భోక, య "త్త నదృశ డారనం గ హన్య ఫలమ్, 
[భో జం చే సరినదారసంగహాస్స ఫలమ్ ), 

చారు_కథమ్! (బాహ్మణీ మా మనుకమ్చతే, కష్టమ్, 
ఇదాసీ మస్తీ దరి దః, 

(క్ర వో, ఆత్మ భాగ్యవతత దవ్యః (స్రైద వ్యే కానుక మ్పితః 

అర్థతః పురుషో నారీ యా నారీ సార్థతః పుమా౯, ౨౭ 
అథవా, నాహాం దరి(దః, యస్య మమ 

వెక్షబ్యాత్ ... = వీండు పిటీకితనము చేత, దిటవులేమిచేత, కూడని పని ఏమియు 
చేయకండునుగాక, కిం సీత్రల్ = ఏమి యిదిళి భోః 4 = కయి, ఇది తేగిన 
భార్యం 'బెంధ్ధియాడినందుల ఫలము, 

కథమ్ = ఏమి! _ అళ్ళ్చ ర్యాథ౯ కము, (వావ్మాణి, నాయిల్లాలు, నామోంద 
దయ బూనుచున్న దా _ జూలిగొనుచున్నజా! కష్టం = అయ్యో _ ఇదానీం అన్నీ_ 
ఇప్పుడయ్యా అగుచున్నాను (నిజముగా ఇన్నాళ్ళును “నేను దరిదుండను కాను, 

శో ౨౭ ఆత్మ భాగ్యమత దవ్యః = తన యద్భస్థమున _ దురదృష్టము 
చేత అనుట _ నాశనమైన [ద్రవ్యము కల వాండె, స్రీ (ద్ర వ్యేణ అనుకమ్బితః = 
భార్యధ నము చేత జాలికొని ఆదుకొనయిడిను పురుషః = మగవాండు, అరతః = 
(పయోజనముం బట్టి (నిజమా, నారీ = త్రీ యా నారీ = అటిదె న స్క 
యేదో, సొ = అది _ అట్టిది, ఆర్థత = అధజాము౦ బట్టి _ నిజముగా, ప్రమాకా = 
ప్రురుషు(డు, 

తన భాగ్యహోనిచే ధనహోనిపొంది తన స్తీ ధనముతో ఆదుకొనయిడీన 
వాండు, తా మగ వాండయ్యును ఆండుదానింబో తె, అట్టియాడుది యాడుది 
యయ్యు, తాను మగచానింబో లె, 

అట్లుకాదు (= అథవా, నేను దరి,దుండం గాను, యస్య మమ = ఏనాక _ 
ఏలయన; చాక అనుట, 
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న్లో, విభవానుగ తా భార్యా సుఖదుఃఖసుహ్చూ దృ వాక్ 

నత్యం చ న వర్మిభష్ట్రం య ద్దరి చేసు దుర్తభమ్, ౨౮ 

మైలేయ, గచ్చ రత్నావలీ మాదాయ వనన్నసేనాయాః సకాశమ్. 
వక్షృవ్యా చనా మద్యచనాత్ - “యత్ ఖ ల్వ స్మాభిః సువర్ల భాణ్ణ 

మాత్మ్మీయ మితి కృత్యా విసమ్మ్భా ద్ద్యూ తే హారితమ్, తస్య కృతే 

గృహ్యాతా మియం రత్నావలీ” ఇతి, 

శో, ౨౮  విభవానుగతా భార్యా = విభవమునకు తగిన వ్యవహారము 

(= నడువడి గల, భార్యయు, సుఖదుఃఖసువ్భాత్ = సుకములందును కష్టము 

లందునుం గూడ _ జక్క_తీతెన - సర్వకాల పు యం మిత్రమును ; నా మేలు కోరు 

చుండువా6ండవు _ నీక ఇచ్చినదానిం గూడ, నాకు తెచ్చియిచ్చు చున్నావు _ 

సత్యిం చ = నిజమును న పరిభష్టం = నాళము శాలేదు_ యత్ = వీది _ 
యనుట _ ఈ[త్రయము మూడును అనుట, దరిదేషు = పేదవారియెడ, దులళా 

భమ్ = అరుదు; 

మానిసి పేదవడిన, భార్య (అతని) మౌటనినక అలత్మ్యేము చేయును _ 

మితము వీడి పోవును _ సత్యమును దూరమగును _ బొంకును కలుగును. నాకు ఈ 

దరిద లతుణము లొోక్క_టియు లేవు, కావున "నేను దరిదుండం గాను. 

ఇప్పుడు, భార్య చే ఆదుకొనయడలగా, నేను దరిద్రుండను అని, అంతట 

మరల లెస్సగా విచారించి చే దరిద్రుండంగాను. అనుట చే అలంకారము అ శేపము, 

ఆ కేపః స్వయము క్ర కస స్య (పతిషే పేధో విబారణాత్ ,’ 

మె లేయ గచ్చు, రత్నావళీం 06 = "మె. తేయ, పొమ్ము, రత్నావళిని 

తీసికొని వసంత సేనకడక, ఆమెతో నామాటగా చెప్పుము _ “యక్ = వీశారణ 

మున, సువణ౯ భాణ్ణం ఎం తె (ఆ) జం గారునగ, ఆత్మీయం ఇతి కృత్వా = నాదే 

అని యెంచి, విసమాత్ = నమ్మకమువలన, (ఓటమిరాదు గదా అని నమ్మి, ఒడ్డి, 

వారితమ్ = ఓడి, పోంగొట్టుకొన (బడినదో, అందుల కై ఈర త్నాలవోరము ప్రీని క సం 

బడునుగాక _ అని, 
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వీదూ.__వమూా తావ దఖాదిత స్యాభుక్త స్యాల్పమూల్యన్య 

చానా రవహృతన్య కారణా చ్చతుఃనముద్రసారభూతా రత్నావలి 

దీయ తే, [మా దావ అ్థాదఇన్న అభు తన తున్న అవ్సము నిన చోేహిం 

అవహీదన్స కార ణాదో చతుఃనముద్దసార భూడా రఅణావలీ దీఅది |: 

చారు__వయన్య, మా మైవమ్. 

న్లో యం నమాలమ్బ్య్య విశ్యానం 

న్యానో ఒస్మాసు తయా కృతః, 

త్ర ఎ లే న్నహాతో మూల్యం 

(వత్యేయ సె స్టైన దీయతే, ౨౯ 

మాతావత్ ... = కూడదు, కూడదు, అఖాదితీస్య = తీనయడని, 

అభు క్త స్య = అనుభవింప బడనిదానికి , అల్పమూల్య స్య = కొది వెలగ లదానీకి, 

చోర ... = దొంగలచే వారింపంబడిన దానికిని ఐన, కారణాత్ = కారణము 

వలన _ అనగా అట్టి దానికో సము చతుః ... = దీయతే = నాలుగుసముదాల, 

సారమెన, రత్నాలహారము _ దీయతే = ఈంబడుచున్నదే _ ఎంతమాత్రము 

ఆపని చేయకూడదు. 

రత్నము రత్నాకరమగు సముదపు సారము _ ఎన్ని రత్నే ములు ఎం తెంతలు 

ఆరత్నావళిలో నుండునవి! అట్టి దానిని ఆనువణకాభాండమునకు బరులు గా 

ఇచ్చివై చుటయా * ఎంతమాత్రము కూడదు _ దాని దేమి మనము తిన్నామా, 

పెట్టుకొ న్నామౌ, ఏమియు6గూడదు _ అని భా, 

న్లో, ౨౯ (వయస్య, నీవు చెపుమాట సరి కాదోయి, అట్లు కాదు, కాదు. 

చూడు) యం విశ్వాసం = ఏ విశ్వాసమును, (నమ్మక మును అనుట, సమొలమృ్బ్య్య జా 

పట్టుకొని, _ కారణముగా గొని తయా = ఆమెచేత, అస్మాసు = నాయెడ _ 

నాచేత, న్యాసః కృతః = ఇల్ల డయుంపంబ డెనో, తస్య మహతః (పత్య యస్య 

ఏవ = అగొప్ప నమ్మకమునకే, మూల్యం వీతత్ = వెలయైన యిది, దీయతే = 

ఇయ్య (బడు చున్నది, 

MR — 28 
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త్ర ద్భ్యయన్య, అన్న చ్చరీర న్పృవ్ట్రీకయా శాకితో ఒసి, షనెనా మగా 

హాయి తాతా గన వ్యమ్. వరమానక, 
i య , 

నో 

౧ 
* వతాఖి రిస్రీ కాభిః నంధిః 

[కియతాం సునంపబాత; లీ ఘమ్ 

వరవాద బహాల దోషా 

న్న యనం రథం వదిహారామి, 30 
ఫీ 

ఇది ఆసువణ౯ా భాండమునక ఈడగు వెల అని కాదు ఇట్లు ఈ బడుట, 

న్యా సముం చినపుడు ఆమె ఏమి 'వెప్పినది; ఇది వట్టి తొట్లీకొంపయే యని నే 

నన్న ందులకు * కొంపయిందు కాదు ఇల్ల డ "పెట్టుట, మానిసీయందు కడా, ఆని 

య నెనుగ దా, దర్శిదుడనెన నేమి ఆగొప్ప నమ్మకమునక వెల యింత యని 

చెప్ప నలవిపడునా * దాని వెలగా, ఈడుగా దీనిని ఇచ్చుట, 

తత్ = శావున, అస్మత్ శరీర స్పృష్టికయా = నాయొళ్ళు తాయకటచే _ 
' ణు 

నాయొంటిమో(ద్క, కొనితః అనీ = ఒట్టు పెట్టయుడి తివి, _ అనంగా ఈపని నీవు 

అ ‘ వా చేయకున్న నీవు నన్ను చంపుకొన్నట్లు - అది ఒట్లు పెట్టు తీఅం, ఏనాం అగా 

యిత్యా = దీనిని ఆమె ఒప్పుకొని తీనీకొనునట్లు చేయక, న ఆత్ర ఆగ నవ్యమ్ = 
లగి అటో 

(మణీ ఇక్కడికి రాంగూడదు. (ఏమనుకొన్నావో _ అని అంతగట్టి గా చెప్పి 

పంపుచున్నా డు. వధ౯మానకవ(డు చారుద త్తీయ్య నొకరు, 

న్లో 30... ఏీతాభిః ఇష్ప్టశాఖిః = ఈ యిటికలతో, సన్లిః = కన్నము, 
శం = త్వరగా, 'తెల్లవారకమును కే, సుసంవాతః = చక్కంలా మూయంబడి 

నదిగా, (కియతాం = చేయంబడును గాక, పరివాద బహల దోషపాత్ = నిందవలని 

గొప్ప తప్పువలను అనగా ఆదికలుగ నీక, యస్య = దేనియొక్క_, అనంగా దీని 

యొక్క, రకూమ్ = శాపాడుటను _ అనంగా ఇట్టు మాయుటను, నపరినారామి = 

మౌన౭జాలను, 

దీనిని ఇప్పుడే ఈయిటికలతో చే చక్కంగా, గుజుతు తెలియనీక, మూనీ 
జే యుము, ఆలస్యము చేయం:గూడదు _ తెల్ల వాటి, యిది అందటి కంటను పడిన 
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వయన్య మై లేయ, భవ తా వ్యకృవణ కె "ల్హర్య మధి ధాత వ్యమ్. 

వీదూ.___భోః, దరి దః కీ మకృవణం మన్త/యతి 1 (ఫో, 

దలిద్దో కిం అకివణం మన్నే ది?] 

చారు. అదరిదో ఒఒస్ఫి నఖె, యన్య మమ [ “విభవాను 

గతా భార్యా” ఇత్యాది పునః వఠతి, ] త ద్రచ్చతు ఛాబాకొ, అహ 

మవీ కృత కౌచః నంధ్యా ముపాసే, 

లేనిపోని నొప్పునింద కలుగును, కావున దీని రమీను _ అనంగా, ఇప్పు జే చక్క6గా 

కట్టుటను, అది లేసండంజేయుటను _ నేను మానలేను . వాయివా వేయలేను _ 

ఆలస్యము చేయ6గూడదదు, 
* 

ఓరి వధకమానా, ఈకన్నమును ఇప్పుడే ఈయిటికలతో చే గట్టిగా మూసీ 

జేయుము. గుటుతు తెలియంగూడదు, ఇతరుల కంట. బడిన లేనిపోని నిందలు పలు 

కుదురు, అది పెద్ద దోపు మగును. అది లేవండ్క, మణి వాయిదా _ త ర్వాత చేప్పు 

అని _ వేయక _ బొక్కు_ను పూడ్చవలయును, బొక్కకు రత పూడుపే, 

వయస్య .., = నీవును _ (భవతా అప్సి, దై న్యముతోంపనీక గబ్బిగా _ 

బింకముగాను పొంకముగాను _ పలుక వలయును, 

భోః ఎం = ఓీయి, దరిదుండు ఆదీనముగా పలుకునా* నేను దరి(భు6 

డను కాను మిత్రమా, ఏనాకు _ విభవమునన తేగినట్లు నన్ను అనుసరించు 

భార్యయు .., ఇత్యాది _ మరల పఠించి _ కావున నీవు తప్పక పొమ్ము _ చేనును 

శౌచము _ (పాతః _ మడియగటక చేసీకొనవలనిన బెల్ల చేసికొన్నవాండనై _ 

స్నాన ధాత ధార ణాది యంతయు చేసికొని, సంధ్యా ముపాస్యే = సం ధ్యావంద 

నము చేసెదను, వేంకవ, నత త ములు మానీపోకముంచే సంధ్య ఆరంఫించి, ఉద 

యమునకు ఠపస్థానము జేయవలసీనదని _ శాస్త్రము, జశ్చీదవడినను ఈమడియను 

ప్రానముల నొక్క_టియు మాన(డు చారుదత్తుండు, తొలియంకమున (సాయం) 

సంధ్యావంద నాంగ గాయ తీజపము కావించినా6దని యున్నది, ఇందు “జేంకవెనే, 

కాలాలి కమణము చేయక అందులకం గడంగునట్లు చెప్పబడినది, 
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[98 నిప్కా-/ న్తాః నశ్వే ] 

ఇతి సంధిచ్చేదో నామ 

తృతీయోజజ్క్ళు 8 

మదనత్రయోదశళినాయడు వసంత నేన చూపులచే చారుద తునికి “మేజనిత 8 

శానుఃి అని అఫిలాప అంకురించినది, ఒక వారము గడవక పూర్వమే ఆపె తే 

యింటికి వచ్చినది, చంద లేఖవలె కన్నులను మిటుమిట్లు గొల్పినది. తా నేమో 

మొటలాడినాండు, మగవారితో ధారాళముగా మాటలాడున దయ్యు బదులుపలు 

కను బిడియపడినది, అట్లు తన మనసును బారుదత్తునికి పట్టియిచ్చినది, అత (డు 

పరిచారిక యనుకొన్నందులప తఅవాల్చి మన్నింపు అడుగగా, తొనును అనుమతి 

లేక లోపలికి వచ్చినందులకో మన్నింప్రు అడిగినది, 

అంతట అంత గబ్బిగానుండువా౭డే చారుద త్తుండు “కానీ అనురాగము 

నిలుపు” అన్నాండు, దాన తన్ను ఆపూట అక్కడ నుండు మనుచున్నా (డు రతికె 

అని మనస్సు ఎంతో చలించియు, అప్పుడే ఆక్కడ నిలువకూడ దని, చారి భయాని 

కిం బోలె తన నగను వానికడ ఇల్లడ పెట్టిపోవుచు మె. లేయుని తోడు పంపు 

మనంగా తానే వెన్నెలలో తోడుపోయి ఇల్లు సేర్చి ఆనురాగ పు జా ప్రులతో 

వీడ్కొని వురలినాండు. మతే యతని చిత్తము ఎంత విరాళికి ఆమె యుండదు! 

సాయంర్మాత్రులు జాగరములే, దినములు. గడచుచున్నవి. 15, 20 దినా లె నవి, 

వై శాఖ కుక్షనవమి శాంబోలు, నాండు శేఖిలభావ వీణక చ్చేరి ఎందో జరుగంగా, 

తాను ఎంతయో సంగీతరసికండు, దానికి పోయినాడు _ ఆనందముతో మరలి 

నాడు, వీతొంగూర్చి ఆతని తొలి తలంపులు “ఉఆక్క_జ్ఞిక స్య వాదయానుగుణా 

వయస్యాి “ర క్తస్య రాగ పరివృదికరః (పమోది అని, ఆపాట చెవిలోవినంబడుచుం 

బోలెనే ఉండంగా, ఆయిల డమాట వసంత సేనను జ్ఞ ప్రిసేయంగా ఆయపరరా[త 
య 

మున -గాఢముగానే నిదురపోయినా(డు, 

నుతి యింట దొంగ సొచ్చి ఆయిల్ల డనగ నే దొంగిలించుకొని పోయినాడు, 

ఆది యిల్లడయే, ఇంక దానికి ఎట్లు తీర్చు అని మననున నెంతయు ఆందోళనపడి 

నాడు, దొంగతనమునక దుఃఖితయైన ధూత తన రత్నహారమును షష్విదానమిష చే 
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మె లేయునకు చాన మిోాయ6గా, దానిం గొని ఏకటితోనే తాను ఇల్లడకు పంపిన 

తీరుగా వాని చేశ నే వసంత సేనసం బంపినాండు, చారుద త్తు ననురాగము న్యాస 

చార్యముచే బెబ్బతినునా శీ రత్నాలహార నిష్కు_9యశౌండీర్యముచే మతీయు గాట 

మగును, ఆ నిష్క_య దూక్య ఫలమును ఎదురునూచు చున్నాండు _ దానిం 
దాల్చిన వసంత నేనను చూడ (గోరు నేమో, (మణి యీళర్విలపడే ఆ పితూరి సర్వ 

నాయకంయడుం 

ఇది కన్నము వేయుట 

అను మూండవ యంకము 



చతు ర్ధో ౬ జ క 

—oరీ— 

(తతః (వవిశతి చేట) 

చేటీ___అజ్ఞ వాని మూ (తా ర్యాయాః నకాశం గన్సుమ్, వ్ 

పూర్యా 'చితఫలక నిమక్షైదృష్టి ర్భదనిక యా నహా కి మపి మన్న 

యస్తీ తిన్గతి, త ద్యావ దువనర్చామి. (ఇతి వరి కావతి) 

[ అల్జ త్తహ్మి అత్తావ అజ్జఆఏ నఆనం గన్నుమ్, వసా అజ్జఆ చిత్తపలఅ 

ణినల్లదిట్రే మదణిఆవ సహా కింపి మన్హఅన్నీ చిటిది, తాజావ ఉవ 

నప్పామి |, 

(తతః |వవిశతి యథానిన్చిష్టా వనన్త సేనా నుదనికా చ) 

వన న్నసేనా___చేటి మదనిశే, అపి సునద్భ శీయం చితా 

కృతి రార్యచారుదత్రస్య, (హాష్టో మదణియే, అవి సునదిసీ ఇఅం 
చితాకివ్ అజ్ఞచారుదత్తన్స క. 

ఇంక నిందు మదనికను దాస్యమునుండి విడిపింపను శర్విలకు(డు _ అందు 

లక తగినవెలయగునని తాను దొంగిలించిన బంగారునగను వసంత సేనకు ఇచ్చు 

టయు, మె కేయు.డు ఇల్లడం దీచుకటకై చారుదత్తుండు పంపిన రత్నావళిని 
శ ర అటే 

ఇచ్చుట యు ల (పసావింప6 బడుచున్నది, 

తతః ... = అంతట (వసంతసేన వేటి _ దాని _ (పవేశించుచున్నది, 

ఆజ్ఞ స్తా అన్ని ... అన్ముచే ఉత్తరువు చేయంబడితిని _ ఆక్కకడవ పోవుటవ, ఏషా 

ఆర్యా ... = ఇదిగో అక్క, చిత్తరుపలకైపి చూపు నిలిపి మదనికతో ఏమో 

చెప్పుచున్నది, తేత్ యావత్ ,.. = శావున సమిీపిం చెదను, (ఆని పరి కమించును) 

ఆంతట య థానిదికష్ట _ అనయా చి తరువును పరకాయించి చూచుచు 
శూ 

మదనికతో మాటలాడుచు వసంత సేన (స వేశించుచున్నది, వాన్లో _ అని డానీకి 
ల 

“పిలుపు మాట _ ఓసీ అనుట, అపి సుసద్భశీ ... = ఈచి త్తరువులోని యాళా 
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మదని కా... సుసదృశీ, (సునదిసీ ] 

వన స్వ్త_---క థం త్వం జానాసి + [కథం తువుం జూణాసి శ 

మద య్ నార్యాయాః సున్ని జ్ఞా దృష్టి రనులగ్నా, [ చేణ 

ఆధ సుసిణిర్ధా దిట్టి అణులగ్రా ]: 
fe 

వనన _చేటి, కిం వేశవానదాతీ ణ్యేన మదనిశే, ఏవం 

భణసి ? [హక్షా, కిం వేశ వాన దాక్ట్రిల్లేణ మదణిఏ, ఎవ్యుం భణసి +] 

మద__ఆ క్యే, కిం య వవ జనో వేశే (వతివసతి, నవ 

వాలీకదకీణో భవతి? [అజ్జవ, కిం జో జవ జణో వేసే వడివనది, 

సో జ్లేవ అలీఅ దక్ట్రి ణో భోది 7. 

వనన చేతి, నానాపురువసశ్లేన వేశ్యాజనో 2_నీకదతీ ణో 

భవతి, [ హార్షో, ణా ణా పురీననజ్లేణ వేస్పాజణో అలీఅ దక్ట్రిణో 

భోది ], 

రము బారుద త్రయ్యను చక్క_గా పోలియున్నదౌశే, నుసదృశీ ... = అవును, 
చక్క_€౯గా పోలియున్నది. నీవు ఎట్లు ఎటుగుదువు * యేన ఆర్యాయాః ౨. = 

ఎట్లా శ. అక్క (పేమతొనుక చూపు అందు తగులుకొని యున్నందున, ఇంక 

చేటు రుజువు ఎందులకు దానికి? _ అనుట, 

కిం వేశవాస +... = ఏమె, బోగమువీథివారి సాజయెన మోమోటమిచేత 

ఇట్లు పలుకచున్నా వేయు 2 _ వేశవాసజనమునకు డబ్బు మోంచసే ఆస, వారు అది 

పొందను ఇతరుల యభి 'పాయము నే మోమోడి అనుసరించు చుందురు. ఆ వాడుక 

చేత అట్లు కల్లబొల్లి గా పలుకచున్నావా అనుట, ఆశే, కిం య వవ ... = 

అక్కా, ఏ జనము వేశ్యల వాడలో శాఫురముండువో ఆజనము కపటప్రు మోమో 

టమి కలదియగునా* అనంగా ఆందుకాపుర మున్నమౌ్మత్రన ఎల్లవారు కపటము 

గానే ఉందురా _ అనుట, నానాఫురుషు **, = అనేక విధములగు పురుషుల 

తోడికూడిక వలన, అందటిని అనుసరింపవలనినందున బోగము వారు బెల్లు దాడీ 
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మడ.__ యత సావ దార్యాయా దృష్టీ రి హాభిరమ శే 
హృదయం చ తన్య కారణం కిం వృచ్చ్య లే? [ జదో దావ అజ్ఞఆఏ 

దిట్ట వధ అభిరవుది హిఅఅం చ, తస కారణం కీం పుచ్చీఅది ? ] 

వనన్న___చేెటి, నఖీజనా దువపాననీయ తాం రశొమి 
[(హాక్టో నహిజణాదో ఉవహానణీఅడాం రశ్చామి ] 

మద__అక్యే, వవం నేదమ్, నఖీజనచిత్తానువ ర్వ బలా 
జనో భవతి, [ అజ్ఞవ, ఎవ్వం తేదమ్, నహీజణచిత్తాణువ శ్రీ అబలా 
జణో భోది ] 

గయ: చేటే (6 వనృత్య ) ఆశే, వూ తాజ్ఞావయతి = 
' గృహీ తావగుళానం వతద్యాే నజ్జం (వవహణమ్, త్ గచ్చ” 

ఇతి, [(అజ్ఞవ, అత్తా అణ'వేది - “గహి హీ దావగుణ్ఞణం వక్టదుఆర వ 

సజ్జం వవహణమ్, తాగచ్చ” త్రి] 

ణ్యము గలవారు అగుదురు, యతః తాపత్ ... = నుటీ యొందువలన అక్క 
చూపు ఇందు (ప్రీతీ గొనుచున్నదో, ఆశే హృదయమును (పీతి గొనుచున్న బో, 
అందుల కారణము అడుగ ౧బడునా అది సిద్ధమే కదా 

వాడ్డ సభీజనాత్ 4, = ఓసి సఖీజనమువలన ఎగ తాళి మవేయ/(౧బడుటను 
(రతైమి = ) తప్పించుకొనుచున్నాను, ఎగతాళి చేయుదుకేమో అని చెప్ప 
కున్నాను, 

ఆశ్యే ఏవం న ఇదమ్ = అక్కా ఇట్లు గాదు, ఇది. సఖీ జన చిత్తాను 
వతీ౯ ,.. = వెలుల( = వసంక నీనబోంట్ల) చిత్తమును _ అభి] పాయమును. = 

-  ఈనువతి౯౦చునది కదా, అబలాజనము (మదని శాద అగును, వసంత సేన యెడ 
చనవుచే సఖియని ఉపచారము. అక్క చి _ర్తేమును నేను అనువతికాంపనా ? ఎగతాళి 
చేయుదునా ? చెలిని కదా "నీను _ ఏల చేయుదును ? అనుట.. అమ్మ ఆజ్ఞాపించు 
చున్నది, గృహీ తావగుగ్ధనం 49 = ముసుకు వేయంబడినటై దెడ్డి _ వాకిటి వెంత 
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PN +) 

వనన___చేటి కి మార్యణారుదత్తొ' మాం నేవ్యతి! 

[ హక్ట్కా కిం అజ్ఞ చారుదతో వుం ణవన్నది ? ] 

(ze x చేటీ__ఆశ్యే, యేన [వవహాణేన సహా సువ ర్రదశ సాహ 

౬ఒలం కారో ఒన్మువేవి.తః, [ అజ్జవ, జేణ వవహాశచేణ సహా సువణ్ల 
Vas ౯ 

దనసాహాస్సిఓ అలంకారవో అణు ప్పేసిదో ]: 

వనన్న___కః పునః సః, [కో ఉణ సో, 

శోటే__వఏవ వవ రాజశొంలకః నంసానకః, [ ఏసో చేవ 
ఫీ థి దె 

రాఅస్సాలో నంఠాణట ] 

వనన్త_( నక్రోధమ్ ) అవేహి, మా పున శేవం భణిమ్యసి, 

[ అవేహి మా పుణో ఎవ్యం భణిన్ససి, ] 

[ వసీదదు వసదదు అజ్జఆ, నం చే సేణ మి చేసిదా |] 

సీదముగా నున్నది బండి, కావున పొమ్ము _ అని, వాడ్షొ కిం ఆర్యచారుద త్త ః 200 = 

ఏ మే, చారుద త్తీయ్య నన్ను కొనిపోవు చున్నాండా* = నాకోసము బండి పంపి 

నాండా ౪ _ అనుట. 

ఆశ్యే, యేన (పవవాణేన.., ఎవని చేతే బండితో కూడ పదిజేల సువ ర్లాల 

అనగా మొవారీల వెలగల అలంకారము (= నగు (సువణకాము _ అనునది 

ఎనుబదిరతుల బరువుగల నాశము), పంపయుడినదో. కః ఫునః సః = ఎవండే మతి 

వాండు ? ఏవ ఏవ ... = వాజేఅక్కాా, రాజుమజంది సంసాననందు, స్మకోధమ్ = 

కోపముతో _ సంస్థానపని పీరు వినంగానే కోపము వచ్చినది, ఆెపేహీ 44+ = పో 

అవతలక, పలుక బోవ మరల ఇట్లు, (పఫీద +. = మన్నించు అక్కా 

మన్నించు _ సన్దేశేన = సమాజారముతో _ సమాచారము చెప్పుము ఆని _ పంప 

బడిలిని చేను, 

MR — 29 
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వన న._..అహాం నందేథ చె నన కుప్యామి, [అహం నందే 
నస్స జవ కుస్పామి 1] 

చేటి___త్ర తి_మితి మాతరం విజ్ఞావయిప్యూమి * [తా కిం తి 
అతం విల్ణవిన్సమ్ * ] — రా 

ననన్న__వవం .విజ్ఞావయితే వ్యా -“'యది మాం జీవస్సీ 
మిచ%త్తి త ప జవ వ. > ఫె దైవం న పున రహాం మా (ఆజ్ఞా యితే వ్యా [ ఎవ్వం 
వక్టా విద వ్యా - జల, మం జీఅన్సీం ఇ్రచ్చసి తా ఎవ్యం ౫ పుణో 
అహం అతావ ఆక్రావిదవా | టైం ప్ర స్ట 

చేటి..._యథా లే రోచతే. [జధా బే రోఅది ], 

( ఇతి నిప్కా్రన్తా 
౨ [ రవిశ్య] 

శర్విలకః__ 

న్లో, దత్తా నిశాయా వచసీయదోషం 

న్మిదాం చ జిత్యా నృవలే శ్చ రాకా 

అహం సందేశాయ వీవ ... = నేను (ఆ) 'సమాణబారమున'"కే కోపపడు 
చున్నాను, కరత్ కిం ఇతీ ... = నుణి చేను అమ్మతో ఏమని మనవిచేయు 
దుమ? _ ఆమెతో నన్ను వీమి చెపుమందువు * ఏవం విజ్ఞాపయితే వ్యా wo = 

(ఆమెతో) ఇట్లు విన్న పము చెప్పవలనినది, యది మాం జీవనీం ... = నేను (బదికి 
యుండవలయునని కోరుదుజేని ఆపతేమున ఇంక చెప్పుడును నీను అమ్మ చే ఇట్లు 
అజ్ఞాపింపం బడ('హాడదు _’ అని, “నీను (బదికియుం డవలయు ననుకొన్న కైన 
అమ్మ ఇంక "నెప్పుడును ఇట్టి సమాచారము పంపంగూడదు _ యథా తే రోచతే = 
నీక ఇష్టము వచ్చినట్లు, అనగా నీయిచ్చచోప్పున"నే చెప్పుదును అని, 

న్లో ౧. నిశాయాః = రాతికి వచనీయదోపం = నిందింపందగినది ఆను 
తప్పును. బా సాడ్డును, దత్వా = ఒసంగి _ అనలగా కలిగించి లోవలు నాపనిని 
దూష్కింపరు, రాతి యనంగా అట్టిది యిట్టిది అని దూషింతురు _ ఆట్లు దానికి సాడ్డు 
కలిగించి, న్నిదాం చ జిత్వా జ నిదను _జయించియు _ నిదుర శాచియు, (అస్త్ర 
నృపతేః రకొకా చ = రాజా కావలివారిని కాడ జయించి _ అనగా వారికి దొర 
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న వీవ సూర్యోదయ మన రళ్లిః 

శ పాత్ యా చ్చన్ట/ ఇ వాసి జాతీః, ౧ 

అవీ చ, 

వో, యః కల్సి త్ర (రితగలతి ర్నిరీవ తే మాం 

నం|భా_నృం (ద్రుత మువనర్చతి స్థితం వొ, 

తం సరం తులయతి దూవీ.తో 2 న్శరాళ్మా 

చ దోసె ర్భృవతి పీ థజి_లతో మనువ్యుః, 9 

కక తెప్పించుకొని, సవీషః = ఇదిగో నీను శపాక్షయాత్ = ర్యాతిమగియుట 

వలన, నూరో్యో దయ మన్దరళ్ళ్మిః = నూర్యుని పొడుప్రుచే మౌనిపోయిన శాంతిగల, 

చన్ద్ర ఇవ = చందునివలె జాతః అన్ని = ఐనవాండ నెతిని _ ఐతిని _ ఆనుటయే, 

రాతి యనునది వట్టి పాడుకాలము _ దొంగలు అంకుటాం (డు తిరిగి ఏమేమో 

జేయు కాలము అను నిందను _ దానికి కలిగించితీని _ నేను దొంగతనము చేసితిని, 

తెల్ల వాబువటణికు ని|దం శాచితిని _ మానితీని, సర్క్మా_రు వారి యారెవలం దప్పించు 

కొంటిని, అట్లు నామహిమ యెల్ల కలిగియుంటిని, ఇపుడు నూర్య్యోదయమున 

చం(చా_స్తమయమున _ ఆమహీమ లేవియు లేని, వట్టి మానినీగా శాంతిలేక పాలిన 

చందునివలె _ ఐతిని, ఇటు వచ్చితీని _ అనుట, 

౨, యః కళ్చిత్ = ఎవండేని యొకండు, త్వరితగతిః = వడివడిగా నడచు 
చున్న, మౌం = నన్ను, నిరీక్న తే = చూచును, సంభ నం = భయముగొన్న వాయ 

డనై, ఆవలితుండ నె, నికం = నిలుచున్న వానిని, (మాం = నన్ను _ అనుట): 

(ద్రుతం = వడివడిగా, ఉపసపకాతి = సమీపీంచును, అట్లు వాండు చూడవచ్చుట 

వేత "నే నావ సంభమము _ భయమును ఆకలతయు _ అనుట, తం సవజాం = దాని 

చెల్ల, ఆనిరీక్న. చోపసపకాణొదికము నంతయు, దూషీతేః = నాత పుల చేత జెబ్బ 

తిన్నె న అన్లరాత్మా = (నా మనసు, తులయతి = సోల్చుచుండును = అట్లు 

శాంబోలు, ఇట్లు కాబోలు _ అట్లళుకొన్నా (డు _ శాంబోలు, ఇట్లనుకొ న్నా (డు 

కాబోలు _ అని, సరి పెట్టుచుండును, మనుష్యః = మానవు 6ండు, స్వదో మె.: = తేన 

తప్పుల చేత నే శజ్కి_తః = జంకు _ భయము _ గలవాండు, భవతిపా = అవునుగదా, 

చీను వడిగా పోవుటను ఒక(డు అక్క_అతో చూచును, శోను ఒకచోట 

నిలుచున్న ప్వుడును, ఒక(డు నన్ను సమీపించి అక్క_జతో చూచును. చాన నాక 
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మయా ఖలు ముదనికాయా; కృతే సాహాన మనుష్టితమ్, 

శ్లో, వరిజనకథాన క్త్యః కళ్ళి న్నరః నమువేవ్నీతః, 
క్వ చి దవి గృహం నారీనాథం నిరీక్యు వివర్షితమ్, 

నరవతిబలే పార్ళా యాతే స్థితం గృహాదారువ 

ద్య వసితశ తె శేవం ప్రాయ ర్నిశా దివసీకృతా, 3 

( ఇతి వరి కామతి, 

మనను ఆవఅపాటు చెందును, _ వీ. జవండో ఎందులకో నన్ను నిలిచి చూచు 

చున్నాంజే అని. చాండును న న్నేమియు చేయలేదు, వీ(డును న న్నేమియు 

పేయ లేదు, తప్పులే వేయు నామనసే దాని నెల్ల అట్లు కాబోలు, ఇట్లు కాబోలు _ 

ఆని నామోందికి 'సరిపెట్టుకొనుచుండును, లోకాన మౌనినీ తన కావించు తప్పుల 

వేత నే జంట కలవా(డగును _ అంలే, తన దోహినికె తానే భయపడు చుండును, 

ఇందు ఆలంకారము అధాళాంత ర న్యాసము, స్వదోమే.ః ఇత్యాది సామాన్య 

ముచేత తక్కిన విశేషము లెల్ల 'సమథిజ౦ప6 బడినందున, 

ఈ క్తి రథాక నరన్యాసః స్యా తృామౌన్య విశేషయోః 

సామాన్యం వా విశేపో వాత దస్యేన సమథ్యః౯ తే 

యత్తు సో౭.. థాళా నరన్యాసః సాధ మ్యే౯ కోత రేీణ వా, 

మయా ఖలు ... = తకు = నాచేత మదనికకోసము గదా యీసావా'సము _ 

తెగించినపని _ చేయబడినది, 

ఖో, 3, కళ్ళ్చిత్ నరః = ఒక మానినీ, పరిజన కథాస క్తః = నౌకరు 

తోడి మాటలలో తవిలియున్న వాడు, సము పేతీత:ః = ఒప్పరికింపంబడినాండు _ 

చాన వానిం ద్యజిం చితిని అనుట, క్వచిత్ ఆపి = మటియుక చోటను, గృవాం = 

ఇల్లు, నారీనాథం = ఆ(డువారి"పి త్తనములో నున్నదానిని _ ఉండుటను ఆనుట్క 

నిరిక్వ్యు = పరికించి, వివజికాతేం = విడువంబడినది నరపతి బలే = రాజు సేన. 

పోలీసులు క పాళ్యాకాయా లే = నా(ప్రక్క_కు రగా గృవాదారువత్ = (దాపున 

నున్న) ఇంటి కొయ్య( సంభమువలె స్పితం = ఉంటిని, ఏవం (పాయొః = ఇట్టి వెన, 

వ్యవనితళ తె! = నూర్గ యుపాయముల చేతను _ చేష్టల చేశ ను -నిశా = రాత్రి, (ళ్యతి 

వ్యాపారాక- = వ్యాపారములు లేనిది. దివసీకృతా = పగలుగా _ విశ్రాంతి 

"లేనిదిగా _ చేయంబడినది, 
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వసన్త_._చేటి, ఇమం తావ చ్చితఫలకం మమ శయనీయే 
రీ ఉద అష స్థావయిత్యా 'తాలవృన్తం గృవాత్యా ల ఘ్యాగ చృ, వాళ్ళ, 

ఇమం దావ చితృఫలఅం మమ నఅణేీవ శానిఅ తాల వేళ్ణలం గేణ్ణిఅ 

ముద-___య దడా ర్యాజ్ఞావయతి. [జం అజ్ఞఆ ఆణవేది 7. 

( ఇతి ఫలకం గృహీత్యా నిపష్కా-/న్వా, 

శర్వ. ఇదం వననృ సీనాయా గృహమ్, త ద్యావ త్సవి 

ఛామి, ( (వవిశ్య) క్వ ను మయా మదనికా (దష్టవ్వ్యా ! 

(తతః (వవిశతి 'తాలవృ న్న హాస్తా మదనికా ) 

కరి. దృష్ట్యా) అయే, ఇయం మదనికా ! 

ఒక యింటికడ మానినీ పరిజనులతో మాటలం దవిలి, కావుననే వారునుం 

దానును కూడ, మేల్క్కాని యున్నారని పరికించి, చానిని వదలితిని, ఒక యింట 

ఆడువాది పె త్తేన ముంటంగని, _ వారు ఖీరువులు, గాఢముగా నిదింపరుు ఏరవంత 

సా వన్నను మేలుకొందురు పెద్దగా కేకలు వేయుదురు _ వారిం జంపను 

గూడదు _ అని అటను కన్నపు - పాటుపడచెతిని, మట్ొక్క_ యెడ పోలీసులు 

నాపక్క వచ్చిరి, అంతట చెంగటి యింటి కూచమువలె కదలక నిలంబడితిని, 

ఇట్లు ఆందలు వి.శాంతి గొనుకాలమెన రాత్రీ నానోపాయములు మెలంకువలు 

అవలంవించుట చేత పనుఅపాటుతో నిండిన పగలుగా చేయంబుడినది, 

పరి.కామతి _ రంగాన కొన్నియడుగులు నడచును, వాహ్హో = ల్చీన్సీ చేటి, 

ఇమం తావత్ చితఫలకం ... = ఈ చి తీరుబలకను నా పడుకటింట జాగ తేగా 
టో 

సెట్టి _ నెలకొల్పి, విసనకోల్లు చేతం గొని త్వరగా (= అఘు) రమ్ము, క్వను మయా 

మదనిళా (దష్టవ్యా = మదనికను ఎక్కడ గాంతున్కు విసనకట చేత6గొని మదనిక 
ళు ౧ అలి 

(ప వేశించును, 

అయీ ఇయం మదనిశా _ ఓహో, ఇదిగో మదనిక, 
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శ్లో మదన మహి గుణై ర్వి శేషయ నన్నీ 
రతి రివ మూర్తివతీ విభాతి యేయమ్ 

మమ హృదయ మనజ్ఞ వహ్నీత వం 

భృశ మివ చన్దనశీతలం కరోతి, ర 

మదని శే, 

మద... (దృష్ట్వా) ఆశ్చర్యమ్, కథం శర్విలకః | శర్విలక, 

స్వాగతం శే, కుత్ర త్య తమ్? [ అమ్మో, కథం నవ్విలఓ ! నవ్విలఅ 

సాఅదం చే. కహిం తుము, ] 

నో, ర, గః = రూపము యకొవనము మొదలగు గుణముల చే మదనం 

అపి = మన్మథుని సైతము, ఎల్ల వారిని కె ఫు కొలుపువానిని, విశేషయ స్తీ = మించు 

చున్న దై, _ మగ వానిని ఆడుది గుణాలతో మించుయేమి? ఏల, ఆకె పు కొలుపుట 
యందె, అచ్చే పండితుండును నిఘంటువున విశేషయ స్రీ అనియే పఠించినాండు, 

నిశోషయ స్రీ _ ఆనిపొ, అగునాః£ వియోగతాపాన చిక్కిపోవునట్లు చేయు 

చున్న దై , _ మూతిజాముతీ = రూఫుగొన్న, రతిః ఇవ = న్మాపీతియో _ అనురాగ మో_ 

యనస్క _ రతీదేవి _ అనంగుని వలె మూతికాలేనిది కాదే, మటీ మూరికామలీ యన 

"నీల? _ (ప్రత్యకమైన ఆని యనవచ్చునేమో _ అయినను పరభార్య. కదా యగును, 

ఇక్కు_డ (పీతీయే, ఇయం విభాతి = ఈమె ఒప్బారుదున్నది, యా= ఏమె. 

అనగా_ఈ మె మను వృాదయం = నామనన్సును; అనజ్లవహ్నీతే ప్రం = మదనాగ్ని చే 

(శాగినదానిని, భృశం = ఎంతేయు, చన్సనకీతలమ్ = గందపఫుం సూతతో చల్లనెన 

దానింగా, కరోతి ఇవ = చేయుచుం బోలె ఉన్నది, 

మదనిక యన వలపుకై పు గొల్బునది, అంద చందములచే, మదనునెనను 

(కాప వలంలి, నాయనురాగ మే ఇట్లు, రూపుగొన్నదా యన విరాజిల్లుచున్న ది. 

ఈ మెం జూడంగా నే అనంగాగ్నిలో (కాగిన నావృదయమునక చల్లని గుబ 

భీంచు గందపుంబూ6త చిక్కు_€గా అలందినట్లు ఆప్యాయము గా నున్న బే, 

విభాతి ఇవ, కరోతి ఇవ _ అనుటచే అలంకారము ఉ క్పేంకు, 

సంభెొవనా స్యా దు లే) క్షూ వ స్త హేతుఫలాత్మనా, ఆమో ! కథం శవిళా 

లకః! = అమ్మో! ఎట్లు! శవిబలవండు ! వచ్చినాంజే! _ అని శేషము, సంతో 

ఎక్ 
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(ఐకి సానురాగ మనో్యోన్యం పశ్యతః, 

వనన్న-__-చిరయతి మదనికా, త త్కు[త ను ఖలు సా? 

(గవాతశేన దృష్ట్వా) కథమ్! ఏపా శే నావి పురుషకేణ సహ 

మన్త్ర్యయన్నీ తిష్టతి, య థాతి స్నిస్ధ్టయా నిశ్చలదృప్ట్వా వీ్బస్స్ 

వైతం నిధ్యాయతి తథా తర్కయామి, వష స జన ఏనా మిచ్చ 
త్య భుజిప్యూం క రుమ్. త (దమఆమ్, రవముతామ్, మూక స్వాప్ 

(వితిచ్చేదో భవతు, నఖ ల్యాకారయిహ్యోమి, 

[ చిరఅది మదణిఆ, తా కహింణు క్ట సా, కథమ్! ఏసా 

శేనావి పురినశేణ నహ మన్తఅన్తీ చిట్టది. జధా అదిసిణిద్ధావ్ 

ణిచ్చలదిట్టీవ్ ఆపిబస్తీ విల వదం నిజ్ర్రాలది తధా తక్కే_మి వసో 

సో జణో వదం ఇచ్చది అభోజిస్సం కాదుమ్, తా రమదు, రమదు, 

మా క స్సావి పీది చ్చేదో భోదు, ణక సద్ధావిన్నమ్. ] 

మద._శర్భిలక కథయ. [ నవ్విలఅ, కభేహి ] 

పము _ క్షత్ర త్వమ్ = ఎక్కడ నీవు? కథయిష్యామి = ఇదిగో చెప్పెదను _ ఇతి 

సానురాగం ... = అని అనురాగముతో ఒండొరులం జూచుకొందురు, గవాకేణ 

దృష్ట్వా = కిటికీగుండ చూచి _ కథమ్! = ఎట్లూ! _ ఆశ్చర్యముం చెలుపును, ఏ పా 

కేన అపి ... = ఈెప ఎవనితోనో మగచానితో మౌటలాడుచు నిలుచున్నది* 

యథా అతిన్నిగయా ... = చేన ఎంతయు స్నేహము తొనుకచు కదలని ఏకతా 

నఫుం జూపు తోడి కంట (తాంగిజేయు చున్నదియుం బోలె వీనిని పరశాయించి 

చూచుచున్నదో దాన ఊహింతును, ఇతండు అల్ల యా జనుండు, దీనిని బోగపు 

దాస్యము వీజినదానిం-గా చేయంగోరినవాండు అని, కోవున, రమింపనీ, సంతోషం 

పనీ, తృ వ్రిపడనీ, ఎవరికి గాని 'ప్రీతిచ్చేదము (= నాళము) కలుగకండును "గాక 

చేను పిలువ(బోను. సళజ్బు_౦ దిశః అనలోకయరతి _ జంకతో _ భయముతో _ 

చుట్టు _ దిక్క_లు చూచును, 
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( శర్విలకః నశజ్క_౦ దిశో 2_వలోకయతి ) 

మద.__ళ ర్విలక, కిం న్విదమి, నశ జ్య ఇవ ల తు సే 

[నవ్విలఅ, కిం క్లేదమ్,. ననజ్కో- విఅ లక అసి 7] 

శర్వి___వ కే తాం కించి (దహాన్యమ్. త్ర ద్వివిక్క మివమ్, 

మద.___అథ కిం [అధ ఇం 

వసన్త_._కథం వరమరహన్యమ్! త న్న శోప్యామి, [కథం 

వరమరహాన్నమ్ ! తా ణ సుణిన్సమ్ ] 

శర్వి_..మదనిశే, కిం వనన్తసేనా మోత్యతి త్వాం నిమ్మా 
'యేణ ? 

వనన్న-__కథం మవ నంబస్ధిని కథా, తే చ్చ్రో)ప్యా 

మ్య నేన గచావే, ణావవారిత శరీరా, "కథం మమ సంబస్థిణీ కధా, 

తా సుణిన్సం ఇవింణా గవ వ్రైణ ఓ వారిదనరీరా ], 

ముద... శక్ ర్యిలక , భణితా వు యార్యా తదా భణతి - “యది 

మమ ఛన్ల న్నదా వినార్థం సర్వం వరిజన మభుజిమ్యం కరిప్యూమి. * 

కిం “సళజ్క_ ఇవ అత్యుసే _ ఏమి, భయముగలఅవానివలె అగపడుచున్నా వే! 

కిం ను ఇదమ్ ? = ఇచేమి*? తత్ వివి కం ఇదమ్ = మఠి ఇట నిజకానమేకదా _ 

ఎవరు లేరు కడా, అథకి ౦ = అవును? లేదు నిజజానమే, కథం పరమరవా స్యమ్ _ 

ఏమో, మిక్కిలి యు రవాస్యమొ క ఇట్లుపఠించుట మేలో _ పరరవాస్నం _ ఇతరుల 

వాస్యము వినంగూడదు అని. తత్ న (శోస్యూమి=శావున, -బీను వినను, కిం వస చ 

సేనా మోత్యతి త్వాం నిష్క) యేణ = ఏమి! వసంత సేన నిన్ను విడుదల 

చేయునా, నిష్క_ఇయమునట _ చానిసతేనము తీచుకా వెలకు * 

కథం! మమ సమృన్థినీ కథా _ ఏమో! నాన సంబంధించినబే మాటలు! 

తత్ 44. = శావున విందును, ఈకిటికీ చేత మటుగుపజుపంబడిన యొళ్ళు కలదాన 

నుగా, ళవికాలక, నెప్పితీని శీను అక్కతో _ దానికి చెప్పుచున్నది _ “నాయిచ్చ 
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అథ శర్విలక, కుత సృ వతావా నిభ వః, యేన మా మార్యాన 

కాశ్రా నొ చయిమ్యసి ? [ నవ్విలఅ, భణిడా మవ అజ్జఆ, తేదో 
భణాది - “జర్ర మమ ఛన్లో తదా విణా అత్థం సవ్యం వరిజణం అభు 
జిన్సం కర ఇన్సమ్, ' అధ నవ్విలఅ, కుదో చే ఏతిఓీ విహువో. చేణ. 
మం అజ్జఆనఆసాదో మోాలర్రిస్ససి ], 

శర... 

న్లో, చార్మి జ్యే శాభిభూ లేన త్వ క్స్నేహోనుగ తేన చ 

అద్య రాతొ మయా భీరు త్వద స్టే సాహనం కృతమ్. స్కి 

వనన వన న్నా స్యాకృతిః సాహనకర్శత యా పున 

రు బ్యేజనీయా, ( వనర్హా చే ఆకిద్. సాహనక మ్మాదాఏ ఉణ ఉవ్వే 

అణీఆ 7, 

(పాటింపండున) యని అప్పుడు ధనము ( = నిష్కు9 యము "లేకయే, పరిజనము 
నెల్లి బానిస శానిదానింగా _ స్వేచృకలదానింగాా చేయంగలను _ అని. అథ _ 
మటీ యడిగదను _ వికాలక, కుతః ... = ఎక్కడిది నీకు ఇంక ధనము నన్ను 
అక్క_కడనుండి విడుదల వేయంగలంత ౪ 

. నో, Xe ధీర = ఓళయశాలినీ, పీజీకిదానా, దారి, బ్యేణ ఆభిభూ తేన = 

పేదటికము “పెకొన్న టియు, త్వత్ స్నేవా ... = నీమీద మరులుకొన్నటియు, రా A) 
A) 

మయా _ నేను _ కమజాణీకి క రకిగా తెలుంగు _ అద్య రాతా = ఈ రాతి 
అతి 

యందు త్యదాథేణ = నీకోసము సావాసం కృతమ్ = సావాసము = తెసవపని _ 
దొంగతనము _ చేసితిని, 

“నే -నేసో దరిదు(డను. మతీ నాన నీమి(ద ఇంతంత యనరాని యనురా 

గము. శావున నీకోసము పిటికిదానా _ భయపడక, ఈరాతిజవేళలో తెగించి 
దొంగతనమును చేసితిని _ దొంగిలించి తెచ్చితీని శావలనీన ధనమును. 

(పసన్నా అస్య ఆకృతిః = వీని యాకారము నిర్శలముగాను దయ సంతో 
షములతో నిండియు, న్నది, (పునః = కాని) సావాసంపుం బని వేసినవా6 

MR — 30 



యజ్ఞార్ణ మభ్యుద తమ్ ; 
ఇథి” ”లీధి 

ఛా త్యుత్సజ్ఞగతం హారామి న తథా 

బాలం ధనాక్థ క్వ చి 5 

'త్మా_ర్యాకార్యవిచారిణే మమ వాతి 

శార్యే 2వ నిత్యం స్థితాః ౬ 

జావ ఇ య్ త్ర ద్విజ స ౮౦ వన్న సనా 

శ్లో, “అయం తవ శరీరన్య వమాణా దివ నిర్మితః 

అవకాళశో హ్యాలం కార్ మక్న్నేహో న్య ల మితి, ౭ 

న. 

చాడ గాను, అథి = అథ = తవాళాత్స్క మటీయు, యిజ్ఞాథ ౯-౦ = జన్నము 

కోసము _ వేలు గా పేట్టుకొనంబడిన - సమకూర్పుకిేయబడిన, కాఇ్బునం = బంగారును 

_ గాని_ ధనమును అనుటయే, (న వారామి) తథా = ఆశే_ మటీయు _ అనుట; 

క్యచిత్ _ ఎక్కుండ గాని, ధనాధీ౯ = డబ్బుకోరినవాండనె _ దానికో సము, 

ధాత్యుశత్సజ్దనతం = దాదియొడిలోనున్న, బాలం = (మగు బిడ్డను, 'న-వారామి = 

దొంగిలను. మమ మతిః = నాబుద్ధి, చాశ్యే అపి = దొంగతనమం'దై నను, నిత్యం = 

ఎల్ల ప్పుడును, కార్యాశార్య వివారిణీ = ఇది తేగినపని ఇది తగనిపని ఆను పర్యా 

లోచన కలదిగా నే, నీతా = ఉన్నది, 

దొంగత నముం బూనుకొన్నను, "నీను ఎప్పుడును ..ఇది దొంగిలింప6€ దగును 

ఇది కూడదు _ అను వివేకము కలిగియీ చేయుదును, వూచిన తీంగలో .వూవులు 

కోనీనట్లు, న "న్నెవ ఠరడుగుదురు . అని దయ మాలి అబలనగలను దొంగిలింపనుః 

(చావ్మాణధ నమును గాని, యజ మునకు కూడంబెట్టుకొన్నదానిం గాని దొంగిలను, 

దాదియొడిలో సుమాళముగా నున్న పాపను, దానిమింది నగలు తీసికొంద 

మనియో _ -దాని.నే అమ్ముకొంద నునియో _ దొంగిలింపను, 

తల్ విజ్ఞాస్యతాం. వసన సేనా = కావున విన్నపీంచు, వసంత సేనకు, 

న్లో, 8. .అఆయం = .ఇదిగో, తవ శ రీరస్య (పమాణాత్ ఇవ ై 'నీబేవాము 

“నక ఆది పెట్టినట్లుం బోలె నిమిజాతః = చేయబడినది, ఆ(పకాళశః = ఎవరు 

ఎటు(గనిద్సి రవాస్యమెనది అలజ్కారః హి=నగ గదా అక్కా మాలే 

వోత్ = నాకెన కూరిమివలన, భార్య తాం _ ఇతి .., ="పెట్టు కొన బడును 

గాక అని, 



286 మృచ్చకటికమ్ 

_-శర్విలక, అ్మవకాశో ఒలంకారః, అయం చ జన 

బ్రతి దయ మపి న యుజ్య తే, త దువనయ తావత్, వశ్యా 

మ్యేన మలంకారమ్, [ నవ్విలఅ అవృకాసో అలంకారట, అఅం చ 

జణో లి దువేవిణ జుజ్జది, "తొ ఉవశేప్ దావ, పెష్టామి వదం 

అలంకారఅమ్ _, 

శర్వి--ఇద మలంకరణమ్, ( ఇతి నశజ్క_ం నమర్చయతి,. 

Po 

మద... నిరూస్య్ర దృష్ట పూర్వ ఇ వాయ ములంకారః, తే 

ద్భణ కుత న్న ఏవః, ( దిట్టపువో విల అఅం అలంకారటఏ, తొ 

భణేపి కుదో చే వసో), 

శర మదని శే, కిం త వానేన + గృహ్య తామ్, 

మద___( నరొ వ్ ) యది మే (వత్యయం న గ చ్చసి, త్ర 

త్క్ం నిమిత్తం మాం నిష్కీ “కాసి, [ జల మేవ వచ్చలఅం ణ గ చ్చసి, 

తా కిం ణిమిత్తం మం ణిక్కిణాసి |] 

ఆక్క, నీదేవామునక ఆడి చూచియుం బోలె రవహాస్యముగా చేయంబడిన 

యానగను, నామో6ది హారిమిపలన పెటుకో _ 
లు 

అ పకాళః అఅజొాె్క రః = రవాస్య మెనది నగ, ఆయం చ జనః _ ఇదియు 

జనము _ బోగముది, రహాస్యము గానిది బజారుది. “ప్రశాళనారి. ఈ రెండును 

ఒండొంటికి సరిపడవు, సే, తే ఇటు, చూవెదను ఆయలం కారమును, ఇదం అలం 

కరణమ్ _ ఇదిగో నగ, _ అని జంకోచు _ భయముతో _ చేతికి ఇచ్చుచున్నా (డు, 

నిరూప్య = పరిశీలించి చూచి, దృష్టపూవ౯ ఇవ ... = మునుపు (ఎక్కడనో) 

చూడలయుడినదియుం బోలె నున్నది, ఈనగ. తేల్ భణ ... = కావున చెప్పు _ 

ఎక్కు_డిదో నీవ ఇది. మదనికే కిం ... = మదనిశా, ఎందులకు, నీక దానితో, 

నీక దానితో _ ఎక్క_డి దగునో అనుదానితో _ ఏమి€ తీనికో, సరోపమ్ = 
కోపముతో, యది మే (ప్రత్యయం న గచ్చని = నా_ ,నామాంద _ నమ్మకము 

పఫాందవేని _ నామోంద నీక నమ్మక ము లేదేని, తత్ కిం... = మటీ నన్ను 

ఎందుక డబ్బు పెట్టి విడుదల చేసెదవు _ విలుతువు? 
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శర్వి-.._.అయి, వభాతే మ యా (శుతం (కోపి చత్వ రే. 

a ళ్ అదు జో ఆం ౨ యథా సార్థ వాహాన్య చారుదత్తన్య బ్రతి, 

(వన్ననృసేనా మదనికా చ ముర్భాం నాటయతః 

శర్వి---మదని శే, నమాశ్వసిహి, కి మీదాసీం త్యం, 

చో విహాద్మతన్త నర్యాజ్లీ నం భమ భాన్నలోచనా 

సియవూనా భుజిబ్యూ త్వం కమ్బసే నానుకమ్స సే, ౮ 

అయి _ ఒలే, మంచిదానా, (పభాతే 4 'తెల్లవాఅంగా నే నాచేత సెట్ల 

షాకలో వినబడినది _ యథా _ ఏమని యనగా సెట్టిమహ త్తరుం.డైన చారుదత్తుని _ 

(అని _ అనంగానే _ వసంత సేన _ కిటికీమరుంగున తాను ఉన్న చోటను, మదనిక 

శవిణాలకుని యెదుటను, మూర్భను నటింతురు _ అఫినయింతురు _ఆని యిది యా 

జేసాల వారికి ఆ పచదేశము, కవిచేయునది, 

మదని కే సమౌళ్వనిహి 3+ = మదనిశా ఊలడిల్ల వే, ఎందుల కే 

ఇప్పుడు నీవు. 

శ్లో, రా. విపాద్యత్ర స్ప సవాళాజ్రీ = దుఃఖమువలన అదరుచున్న యెల్ల యంగ 

ములు గలిగి, సం(భను (ఖాన లోచనా = తొటుపాటుచే నుడియు కన్నులు గల 

దానే, భుజిష్యా = బోగముదానవు, నీయమౌచా = (ఇదిగో, ఇప్పుడే విడిపించి 

కొనిపోంబడుచున్న దాన శే, త్వం = నీవు కవ్చుసే = అద రెదవు, వణంకతో 

నిండియున్నావు న అనుకమృసే = (అందుల కై నాపడిన శమ నా దయ 

గొనకున్నావు. 

(ఇప్పుడ విడుపు _ స్వేచ్చ _ పొందుచున్న _ పొంద(బోవుచున్న అనుట _ 

బోగముదానవు నీవు ఇట్లు వణంకుచున్నా వేమే! దుఃఖముచే సీయంగము లన్ని యా 

జాతీనట్టు వణకు చున్నవి! కన్నులు తొట్రుపాటుతో సుడియుచున్న వి! యింక 

'శమపడిన చా అనుకంప _ జాలి _దయకొనకన్నా వే, 

నీకె నీ నెంత కష్టపడినాను ! ఇదిగో నీవు చానిసతేనమునుండి విడుదల 

పొందుచున్నావు _ పొందినక్టే _ చేను దానికి తగినంత సొమ్ము తెచ్చితిని, మటీ 
వణ(కెద వేమే _ దుఃఖపడెదజేమే _ తొటు పజెదవేవే _కన్నులు సుడియింతు 

'వేవే! మణి నాపె జాలినొనసన్నా వే మే, 
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మద... నమాశ్వన్య ) సాహాసిక్క న ఖలు తయా మము 

కారణా దిద మకార్యం కుర్వతా. తసి దేహే కో 2ఒపి వ్యాపాదితః 

వరితతో వా? [(సాహసిళ9, ణక్టు తున మమ కారణాదో ఇమం 

అకజ్జం కరన్సేణ తస్పిం పా క్రోవి వావాదిదో వరిక్టుదో వా+? ] 

శర్వి_.._.మదనిశే భీతే సువె న శర్యిలకః (వహరతి, త 
నయా న కళ్ళి. దా్యాపాదితో నాపి వరితతః, 

నుద__నత్యమ్ ? [నచ్చమ్! ] 

శర్వి--నత్యమ్, 
వన న్న-_-( సంజ్ఞాం లన్హ్యా ) ఆశ్చర్యమ్, (వత్యువజేవి తాన్ని, 

[ అమ్ము హే, వచ్చువజీవిదమ్ష్మా ], 

మద___(వియమ్, [ పవిఅమ్ ] 

శర (శేర్ష కమ్) మదనిశే, కిం నామ [వియ మితి? 

విపాద[స స్త _ అనియు పాఠము _ దుఃఖాన తూలియాడు ... = సమౌ 

“నెవ్వరు చంపంబడలేదు.గద్యా గాయపడునట్లు వేయంబడ లేదు గదా, 

మదనికే ... = మదనిశా, (ఈ) శవికాలకుండు భయపడిన వానిం గాని, 
ని దపోవుచున్న వానిం గాని కొట్టడు, కావున నాచే ఎవ్వరు చంపయిడ లేదు, 

“గాయపలజుపంయబడదను లేదు, నిజమా? నిజము, 

సంజాంలబా( = (మాఛకానుండి) తెలివి పొంది, |పతుజీవితా అన్నీ _ 

మరల బదికీతిని, థా [ “లజ 

(పియం = (పీయముగా నున్నది _ పీతి కలిగించుచున్నది, -అం ెవ్యరిని 

చంపలేదు కొట్ట లేదు అని యనగా _ ఇది నాథ కూచుకానది యని సే ననుకొను 

చున్నట్టిది _ ఆమాటను “ప్రియం” ఆనుచున్న'ే _ దీనికి మణి యొవరితోను, 

అందును ఆయింట, "ఏమి అని వానికి ఈపహ్య£౯ కలిగినది? కిం నావు (ప్రియం. ఇతి _ 

(ప్రియ మనంగా ఏమిట? ప్రియం” అనుచున్నా వే ! 



చతు ర్జో 2 జ్క § 289 
నో, త్వ క్న్న వాబద్ధ హృదయా హీ కరో మ్య కార్యం నద్వ ఎత పూర్వపురు షే. 2_ప్పి కులే ససూతః 'రయోమి మన (త వవన్నగుణో =పీ మానం 

మతం చ మాం వ్యవదిశ న్యవరం చ యాస, నా ( సాకూతమ్ ) 
కో ఇహ నర్వన్యఫలినః కులపు త్త మహా దుమాః నిమృలత్య మలం యాన్ని వేశ్యావిహగభత్నితాః ౧౦ 

శో ౯, సద్వ్భ్భృ త్తీ వూవకా ఇరువ కలే (పసూకః అపి = మంచి నడువడిగల తొంటి పురుషులుగల వంశమున ఫుట్రినవాండ నయ్యు, త్వత్ స్నేహ బద్ధ వృాదయః పీ = నీకెన న్నేవాముతో _ అనురాగముతో కట్రంబడిన _ కూడు కొన్న _ మనసు గల వాండనై కదా (ఆందులకై) కాడని పనిం జేయుదును. మన్మథ విపన్న గుణః అపి = నున్ధుథుని చే _ మనను చ్పే (తచ్చువానివే _ ఆపదంబొందిన _ అనరా పోయిన సత్య శౌవాది గుణములు గలవాండ నయ్యు, మానం రకూమి = పరువును కాపాడుచున్నాను = పోనీక యున్నాను, మాం = నన్ను, మితం = చే _సగానింగా, వ్యపదిశనీ చ = (పకటముగా పలిశెదవు _ (పకటింకతువు, అపరం యాని చ= కన్యాం బొంచెడవు _ కూడుదువు... ఏమిెఫీ ఇదంతయు * మొవలఫ్రుం బూర్య ప్ర. "పెద్దలు ఎం'తెంత వారు! 'అట్రి కులమున ' పుట్టితిని, మలి నీ" మనసుపడితిని _ అందు చేశ కదా కాడని (దొంగతనంఫు. పనిని చేసిన వాడ చెతిని, మన్మథుండు _ నీమా6దివల ఫు _ నా సత్య శ "వాదిముంచి గుణములను వోంగాట్రినాండు, అయినను, ఎంత యయినను, పరువును ' మొనవన్నాను,. నన్ను చే సగాండని (పకటింతువు _ మణి యన్యుం గూ డెదవు, కావన్న ఏమో 5 పియం” అన్నావేే అ చేమిటి% అదియు ఇం యొదుర నే నాతోడచ్చ ! సాకాతమ్ = అభి పొయగభకాము గా, 
వో, ౧౦, ఇహ = లోకాన, సవ౯కాస్వ ఫలినః = తమ సకల (స్వ =) ధనమే ఫలములుగా గలవెన్క కులపు త్ర మహో దుమొః = గొప్పవంళశమున 'ఫుట్రిన కొడుక అను పెనువృతీములు _ ఎత్తును వై శొల్యమును దట్ల్ట పు నీడయు గలి ఎల్ల వారికి ఆశయము కా౫లవి _ వేళ్యావివాగ భత్నీ తాః = బోగమువా రను పత లచే తీన(బడినవై, అలం = ఎంతయు,. నిష్ఫృలత్వం కౌ పండ్లు లేమిని - ఐపోవుటను, యా ని = పొందును, 
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నో అయం చ సుర శజ్యూలః కామాగ్ని ః (పణయేన్ధనః 

నరాణాం యత హూయనస్చే యావనాని ధనాని చ, ౧౧ 

వనన్త్న---(నన్నితమ్) అహో, అ స్యాన్ధాన ఆ వేగ: | 

[ అహో, సే అశక్టాణో ఆవేఓ 7, 

ఈలోకాన గొప్పయింట పుట్టిన యువలు, "పెద్ద (మొోవలఅం బోని వారు, 

వారి సవజా స్వమే _ సకలస ంపదయే = వాని పండ్లు, దనిని బోగమువారే పకులు 

వాని పండ్లనుం బోలె తిని వేయుదురు _ వారింతురు, చెట్లు ఫలహీనము అయినట్టు, 

వారును సంపద్దీనులు _ దర్శిదులు అగుదురు, ఇందు చేళ్యల దోషము 'ఇెప్పలుడినది, 

| వో, ౧౧, చ _ మటియు, ఆయం శామాగ్నిః = కామము అను ఈయగ్ని, 

ప్రణరోన్థనః= ఆను రాగ మే క క్రైలులగాంగలది, నురత జ్వాలః = సురత మే జూ్వఅగా6 

గలది, “యత = ఎందు దానిలో అనుట్క నరాణాం = పురుషుల, యావనాని, 

జవ్వనములును, ధనాని చ = (అన్ని విధాల) ధనమును సంపదయు, హాయి స్టే = 

వేల్వంబడును, 

ఈకామము అన్నింబోనిది ఎంతయు తాపము 'కలిగించున దగుటం జేసి, 

(ప్రణయము _ అనురాగ మే దానికి క క్రైలం బోనిది, చాన అది రాంజును, నురతే మే _ 

కామఫల_మెనది _ ఆయిగ్ని కి జ్వాల లంట _ దానింబోనిడి అనుట, అట్లు రాజ్ 

అట్లు మండు నాయగ్నిలో పురుషుల యౌొవనములు _ వళోమ ద్రవ్యములు వోలె 

జేల్వంబడును. సవకమును వ్యయమగును _ ముసలి తనమును పీదటీకమును 

కొనును, ఇందు బొజుంగుల దోషము ఇెప్పబండినది, 

ఈ రెంటను సావయవ రూపశాలంకారము, చెట్టుయొక్కు_ యవయవము 

అన్నియు. నిషయొక్క యవయవములన్నియు వరుసగా కులపు[తులందును 

శావముమందును రూపింపంబడినవి, | 

విష య్య భేద తాద్రూప్య రబ్షనం విషయస్య యత్ రూపకం తత్, 
జ 

( ఈసుభాషికముం గనందగును, (శ్లో! 1 

జేశ్వాసౌ మదనజ్వాలా రూపేన్థన సమేధి తొ 

శామిఖి ర్యత్ర హూయన్నే యొవనాని ధనాని చ.) 
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కర్వి___నర్వథా 

న్లో, అవణ్ణితా శే పురుపా మకా మే 
యే స్ర్రీషు చ (శీషం చ విశ్వసన్ని ; 

(శియో పా కుర్వన్ని త ఇథి వ నారో 

భుజజ్ఞక న్యా వరిసర్న్ప ణా ని, ౧౨ 

న్లో, (స్రైషం న రాగః కారోం, 

ర కం పురుషం (స్ర్రీయః వరిభవ ని. 

ర శకెవహీి రన్నవా 

విరకృభావా తు హోత వ్యా, ౧౩ 

వో ౧౨. ఎటు చూచినను _ ఎల 'తేటంగులను _ యీ = ఎవరు. ఏ ఫురు 
య 

పులు, ప్రీత = అఆండువారియందున్తు ;శ్రీషుచ = సంపదలందును, విశ్వస గి = 

నమ్మకము ఉంతురో లే ప్రరుసాః = ఆజనులు మే = నాక, అపణ్లి తాః = ఎలుక 

లేనివారు తత్త మెటుంగనివారు అని, మతాః =తోంచుదురు, హి = ఏలన, 
శ్రియః = 'సంపదలును, తథా ఏవ = ఆౌే, నార్యః = స్త్రి 

పరిసపకాణాని = పాము చెలువ (పొకుటలను _ గమనములను, కువ౯ా న్ని = జేయు 

దురు. పాము అంతలో అగపడును, అంతలో మొోయమగును, స్రీ లనునోవృ త్రియు 

ఆతీచపలము _ 'క్షణక్షణముల్ జవరాం[డ చిత్తముల్ ... భుజజ్జ _ (విటులు పాము 
పిల్ల లు అని శేష, డగ్గ తిన కబిచునని భయము, 

సీరులు గాని చారులు గాని ఆతీచపలలు _ నిలుకడ లేనివారు, వారిని నమ్మ నే 

రాదు, నమ్ముట తెలినిమాలిన పని, 

ల్స్ ఊరి = క్ 
= వ్, ౧౩, (వ్ (స్తైలయందు, రాగః _ తనురాగము న శార్యః 

ఉఊంపంగూడగు, (ఏలయన) రక్తం పురుషం = రాగ ముంచిన మగవానిని, 
9 = ర్డీ అ = z= షన్త్రీయః = స్త్రీలు పరిభవ ని = అవమానింతురు, మటణి _ రకా ఏవ = అనురాగము 

కఠఅదేని, ర నవ్యా = రమింప(బడదగును -విర కభావా తు= రాగములేని చిత 
వాటే అట ఎటో 

వృ లికల దన్ననో, హోత వ్యా = ఏీడిచీిపెటంబడ దగినది, 
అటి 6 

జీను ఈమదనికయందు ఎంతయో అనురాగ ముంచిదిని, మణీ ఆది యిట్లు 

న న్నవమౌనిం చినది. రాగము కలదానితో నే రమింపందగును _ నిజమెన తృ పి 
టీ 

MR — 31 
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సుష్టు ఖ లద ముచ్య లే —_ 

శ్లో, వపా హూనన్ని చరుదన్ని చ విత్త హేతో 
ర్య శ్యానయన్ని పురుషం న తు విశ్వనన్ని 

తస్మా న్నరేణ కులకీలనమన్వి లేన 

వేళ్యాః శ్చ శానసుమనా ఇ్తవ వర్ణసియాః. ౧ర 

అకి చ, 

కలుగును. రాగము లేనిదానిని, ఊరక పెకి ఉన్నట్లు ఆభినయించు (మదనికం 

బోని డానిని విడిచిపెట్రందగును, నిజ మెటుంగక ఇట్లు అస్థానో ప న్యాసము 

చేయుచున్నాడు, అది యింకను ముగియ సే లేదు, 

నుష్టు ఖలు ఇదం ఉచ్యతే _ లెస్సగాంగదా ఇది చెప్పబడుచున్నది _ 

ఏదనగా. 

వో, ౧౮౪. ఏతాః వేళ్యాః = ఈబోగమువారు, విత్త హేతోః = డబ్బు 

కోసము, వాసన్సి చ = నవ్వుదురు రుదన్తి చ = ఏడురు _ సమయాన ఆయా 
టు ఇట టి 

కశారణమునక నవ్వు అఖినయింతురు, అన్తై ఏడ్చును ఆభినయింతురు _ ఏదియు 

మనసున భావాన పుట్టునది కాదు, పురుషం = మగ వానిని, ధన మిచ్చి తమ కడన 

వచ్చినవానిని _ అనుట _ విశ్యాసయ న్లి = తమ్ము నమ్మునట్లు జేయుదురు _ నమ్మిం 
వి య . 

తురు నతు విశ్వాస గి = మటీ తామేమో వానిని నమ్మరు, తస్మాత్ . = కావున, 

కుల శీల సమన్వి తేన = మంచీ కేలమును మంచి నడువడియుగఅ, నరేణ =' ఫురుషుని 

తేక, శ్ళశానసుమనాః ఇవ = మసనంపు6. బూలవలె _ అక్కడ మొలచిన చెట్టులో 

పూచిన వూలవలె, ఏకవ, ఐనజాజివలె అని, వజళానీయాః _ విడిచి పెట్ల(దగిన వారు. 

మంచి యింట పుటి మంచి నడువడిగల పురుషుని చేత బోగమువారు _ అంద 

చందములు - కలిగియున్నను, అందమును వాసనయు కలిగియున్న మసనంపు6 

బూలవలె _ మానుకొనంబడ6దగినవారు. మౌనిసిని ఇచ్చకములు పలికి. అంతలో 

తమ్ము. నమ్మునట్లు వేనికొందురు, తా మేమో వానిని ఇంచుకయు నమ్మరు, ధన 

మిచ్చినా. డని బొల్లురాగము చూపుచు వానిం గూడి నవ్వవలసినందులక్ నవ్వు 

దురు ఏడువ వలసినందులక్ ఏడ్డురు _ నవ్వును ఏడ్పును వట్టి 'తెద్చుకోలు _ అఖిన 

యము, వారి ఫావమునం బుట్టినది గాదు, | 
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3 నమ్ముద ఏ చీవ చలన్వభావాః 

నం ధ్యాభ లే ఖేవ ముహూర్తరాగాః 

(స్రీయో హృ తా ర్థాః పురువం నిరర్భం 

నిష్పీడి తాల కృకవ తరజ ని, ౧౫ 

(స్రయో నామ చవలాః 

వో, అన్యం మనువ్యుం హృదయేన కృత్యా 

అన్యం తతో దృష్టీ భీ రాహ్యయ న్ని 

వో, ౧౫ సమ్ముద వీచీ ఇవ = కడలి తరగ వలె చలస్వభావాః = 

చపలఫు _ నిలుకడలేని _ స్వభావముగల వారును, సన్యా(భ లేఖా ఇవ = సంధ్యా 

కాలపు మేఘపం క్తివ లె) ముహూతక౯ా రాగాః = క్షణమా (త ఫు టను రాగము గల 

వారును _ మేఘ పరముగా బఎజ్జిని శాంతి _ ఐ, (హ్ = స్రీలు - వేళ్యలు 

ఆనుట _ ఎల్ల ్తైలిను సమానముగా చెప్పుట కాదు _ వాతా థా౯ాః = వారింప“ 

బడిన ధనముగలవారె, (చాన) నిరథకాం = ధనము లేనివాలడై పోయిన, పురుషం,= 

పురుషుని, నిప్పీడిత ఆఅ క్షకవత్ = రసము సిండివేయయిడిన అత్రుక దూదివలె, 

త్యజ ని = విడిచి “పెట్టుదురు, 

కడలి తరగవంటిది (వార (స్త్రీ స్వభావము _ ఆంత చంచలము; సాంధ్య 
మేఘాల వలె రవంత సేపే ఈండును దాని రాగము_ అనురాగము (ఎఏఎజపును 

నూర్య కాంతి పూతి౯-గా మానీపోవుపాటి వణశె _ రవంత సేపే ఉండునది; 

మిండని డబ్బు మెదలువణకే (అభఖినయమొ త్రము గ్రా ఉండునది వారి రాగము, 

వారు డబ్బుగుంజుకొని, పురుషుని డబ్బులేనివానిం జేసి విడి చిపెట్టుదురు _ పిండి 

వె చిన అతుక పిప్పీం బోలె, 
గె అటో 

వ్ నామ చపలాః _ స్త్రీలు వఎంతయు చపలలు గచొా చంచల 

స్వభి'వలు., 

న్లో, ౧౬. అన్యం మనుష్యం = ఒక్క మొనినిని, వృాదయేన కృత్వా = 

చునసున ఉంచుకొని, ఒకనిపె మనసు “పెట్టి, తత్ర, అన్యం =, = అంతకన్న 

వతైనవానిని చూపులతో (సన్న చే అనుట) రమ్మని పిలుతురు. అన్యత్ర = అంత 
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అన్యత ముష్పాన్స్ని మద(వ సేక 

మన్యం శరీరేణ చ కామయన్నే, ౧౬ 

సూక్తం ఖలు క స్యాపి, 

న్లో న వర్వతాే నలినీ వరోహాతి 

న గర్లభా వాజిధురం వహాస్తి 

యవాః (వకీర్ణా న భవన్తి శాలయో 

న వేశజాతాః శుచయ న్న ఛాజ్జనాః, _ ౧౭ 
CE + 

కన్నను వేలొక్కనియెడ, _ లేక నేట్ొక్క_ని చేళ అనికాని, మద్శ ప సేకం = వీర్య 

(సౌవమును, ముఖ్బ న్టి _ విడుతురు, విడు చునట్లు వేయుదురు, శరీశేణ చ = దేవా 

ముతో, అన్యం కామయే = నుటోొకనిం గామింతురు, 
లాటీ 

వెలయాండు అతిచపలలు, మెజిపు(దీగం బోని వారు మనసున ఒక్కని 
ఉఊంచుకొందురు, పవేలోకని చూపులచే రమ్మందురు. జేలొక్కని యెడ మద 

(= Semen Virile - Apte 11)ప్రు నిషేకమును (వెలువరింపును, కోమ్మరిం పును) 

జేయుదురు. కొదా జేటొొక్క_నిచే చేయింతురు, అంతకన్న వేటు మౌనినీని 

జేవాముతో _ చుంబనాలింగనాదులు జేనీ, శామింతురు, 

నూ కం ఖలు కస్య అపి = ఇది యెవనిదో నూ 
న! 

వ లెస్ఫయెన మాట _ 

కదా. ఏదనగా. 

క్తి 
pa.) 

శ్లో, ౧౭, పవకాతాో = కొండకొనన _ తాతిపె, నళినీ = తామర, 
న (పరోవాతి = మొలవదు _ (సరన్సున జే గదకాభాః = గాడిదెలు వాజి 
ధురం = గుజ్తాల బరువును న వవా న్ది = మోయ (లాంగుంజూలవు, యవాః 

(పక్తీణాకాః = చలినయవలు న శొలయః భవ ని = వరులు గావు. తథా = అబ 
se) టు 

వేళజా తాః = బోగము వీథిలోపుటీన, అజనాః = సొగనుక తెలు _ వీలు న 
లు ౧ ఎవి 

కుచయ;ః = శీలాడి కౌ చను (చిత కుది) గలవారు కారు, 
థి 

విత్తన మొకటియు శాట్టాకటియు ఎన్నిటికిని కాదు. వీళశవాడపుటు కేమి ! 
లు 

మడిగా ఉండుకేమి? తామర కొండకొనన రాతీపె మొలచునా? గాడిబె 

ఏపాటి గుజ్రిమునకు ముందు, అది దాని బరువును మోయ(యగలడా? 
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ఆ; దురాత్గ్శకా చారుద త్తృపాతక, అయం న భవసి, 

(ఇతి కతిచి తృదాని గ చ్చతి, 

మద___( అబ్బ లే గృహీత్వా) అయి అనంబద్ధ భావక , అనం 

ఛావసీయే కువ్వసి, (అం అసంబద్ధభానఅ, అనంభావణీవ కువ్పసి 1]: 

శర్వి_--క థ మనంభావనీయం నామ 

మద___వపషు ఖ ల్యలం కార ఆ ర్యాసం బస్టి, [ఏసో క్ట అలం 

కారఓ అజ్ఞఆశేరఓ 1], 
(బె 

కర్వి---తేతః కిమ్ ? 

మద__న చ త స్యార్యన్య హస్తే వినివీప్తః, [న చ తన్న 

హతే విణిక్సితో 7. 
థి ఖు 

శర్వి-__కిమర్థమ్ 1 
థి 

మద.-___( కనే) వవ మివ, [ఎవ్యం విల ] 

CE దురాత్మ౯ - ఓరీదురాశ్మా, పాడుము౦'డా కొడుకా, చారుద త్రి గా - 

ఇదె ఇక నీవు (బదుకేవురా ఎ (చంపి వేయుదును నిన్ను _ “జను కామించిన మవని 

కను నిన్ను కామింప. జేసీికొందువా ! అని కొన్నియడుగులు నడచును, 

ఆబ్బ! యెంత యస్థానసం|భ్రమము _ 4 ఫుటలయు 99 శ్లోకాలయు వి సరము 
ఢి య అనే 

గలది! 

ఆఖ్బులే గృహీత్వా = గుడ్డకొసన పట్టుకొని, ఆసంబద్దభావక = సంబం 
శో లు థి 

భము _ పొందిక _ లేని మొటఅవాండా, అసమ్మా వనీ యే = కలుగునని ఊహింప నేని 

పాసంగనిచాని కె కోపీంతువు, కథం ఆసమ్మావ సీయం నాము _ ఆసంభెవనీయము 

ఆన్న అబెట్లు * ఏపు ఖలు ఆలజ్యా_రః ... = ఇది కలడే అలంకారము, ఆది 

అక్కది _ అక్క సంబంధముగలది. తతః కిక్ = ఐననసేమికి స చ తస్య 

ఆర్యస్య -.. = అది ఆయయ్య చేత కాపాడుమని ఇల్ల డ పెట్టంబడినది, కి మథజామ్ = 

ఎందులకు? క తేజా = వెవిలా చెప్పును _ ఇట్లు ఇట్లు _ ఇందులకు _ అని. సై 

లకును = ఆశ్చర్యముతోడి సిగ్గుతో = వె అమ్యీము, ఇతరు "'బెవరు ఎటు 

రనుకొని గుట్టు తాక నాడినపుడు కలుగు నిగ్గుతోడి ఆశ్చర్యము, 
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శరి(.( న్నవై లత్యుమ్ ) భోః కష్టమ్, 

శ్లో, ఛాయార్థం [గ్రీమృనంతప్తో 
యా మే వాహాం సమా శీత; 

అజాన తా మయా సెవ 

వత్త) శాఖా వయోాజి తా, గరా 

వనన్మ__కథ మేపో ఒపి నంతవ్యత వవ, త దజాన తై శే 
నైవ మనుసష్టితమ్, [కధభం ఏసోవి నంతవ్చది జవ. తా అజాణన్వేణ 

ఏదిణా ఎవ్వం అణు చిట్టిదమ్ ] 

భోః కష్టమ్ = అయ్యో, కటా, 

నో ౧౮ గ్రీష్మ సంత ప్పః = ఎండ వేడి చే మొడ్పంబడివవాండనె, 
ఇభాయాథ కాం = నీడకోసము యాం ఏవ = ఎవళతెసీ, అనాం సమొశితః = నేను 

అశయించితినోో సా ఏవ శాఖా = ఆకొమ్మయ్, అజానతొా మయా = ఎటుంగని 

నాచేత, పృతె)ః వియోజ తొ = అనలుగిల్లి వేయ6బడినదిగా చవేయంబడినది, 

ఎండ జేడికి తాళ లేక నీడై ఏకొమ్మాను ఆశయించితినో దాని యానల నే 
డుల్చితీ నే, 

నీమి6ది మరులుకాకం దీచుళాకొన, నిన్ను నాకో ఆమ్ము మని యొవ తెను 

ఆశయించితినో, ఆవసంత సేన చేత _ చారుద త్తునిమాంది మరులుకె, అఆతనికడ 

తనథావపుం | బతీనిధిగా ఏయిల్ల డ యుంప(బడెనో, దానినీ వూరించితినే, 

ఇందు ఆలంకారము అప స్తుత పళంస _ నీడ నొసంగి (బో-చచినకొమ్మ యావ 

అ"సే డుల్చుటయను నప స్తుతము _ శవి౯ లక చార్య వృ త మను (ప సుకేమును 
ఖలీ అణాల అనాలి 

ఆశయించి యున్నది, 

అప స్తుక పళంసా స్యాత్. సా యత్ర (ప సుతా శయా, 

కథం! ఏషః అపి సంతప్యత ఏవ _ ఎట్టూ! ఇతండును (పశ్చాత్) తాపము 
శెందుచుచే యున్నాండు, తత్ అజానతా ... = కావున, పాపము, ఇతండు. 

ఎటుంగ కయ్ ఇట్లు వేసినాండు, 
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శర్వి__మదని శే, కి మిదాసీం యు కమ్, 

మద.__అ(త త్య మేవ వణ్ణితః, [ ఇక్టం తువుం జైన పణ్ణిపి ] 

శరం నెవమ్ ; వశ్య 

న్లో, శ్రియో హి నామ ఖ ల్యేతా నినర్లా చేవ వణ్జితాః 
పురుషాణాం తు పాళ్లీత్యం శాస్త) Ke వోవదిశ్య తే, ౧౯ 

మద... ---శర్విలక, యది మము వచనం [భూయ లే, తదాత 

మ్యైవ మహానుభావస్య (వతిని ర్యాతయ, [ నవ్విలఅ, జల్ల మమ 
వఅణం సుణీఅది, తా తన జ్లేవ మహాణుభావన్స వడిణిజ్ఞా దేహి 1. 

శరి__మదని శే, య ద్యసౌ రాజకులే మాం కథయతి ? 

మదన చ దౌ) దాతపో భవతి, [౯ చన్హాదో ఆదవో 

హోది ], 

వసన. సాధు మదనికే సాధు, [ సాహు మదణివ సాహు ] 

కిం ఇదానీం యు కమ్ = ఏది ఇప్పుడు తగును € ఇందుల కిప్పుడు ఏమి చేయం 

దగును * ఏమి యుపాయముఃి అత్ర త్వం ఏవ ...= ఈ విషయమున _ ఈ 

యుపాయచింతలో నీవే పండితుండవు _ అన్ని దారులు ఎతింగినవాండ వనుట, 

మౌ ఏవం = ఇట్టుగాదు, పళ్య = చూడు, 

న్లో, ౧౯ ఏతాః_ యాన! = ఈ స్త్రీలు హీ పొ నామ ఖలు _ ఇది లోకాన 

ఎంతే యులబసిద్ధము _ (ప్రనీద్ధిం దాలుప్రు మాట తునుకల (పోవు ఇది; నిసగాజత్ 

ఏవ = స్వభావముచేత నే పణ్లితాః = ఎంతయు (పండ =) నిశితబుద్ధి గల వారు, 
పురుపహాణాం తు = మగవారికన్ననో, పాణ్ణిత్యం = తెలివి కామః న్్ = 

ముల చేత నే, ఉపదిళ్య తే = చేర్పయుడును, 

స్తీ లు పుట్టు పండితలు, పురుషులు నేచుకాకోొనవలసీన వారు _ Cea 
సీ 

మళశిత్నీత పటుత్వ మమొనుపీ.ము సందృశ్య లే _ ఇత్యాది, కావ, 

ప్, 

యది మమ వచనం (శూయే .., =నీవు నామాట విందువేన్తి అప్పుడు _ 

ఆపమాన _ ఆమహానుభావుని"కే మరల కొనిపోయి యిమ్ము. యది అసౌ ... = ఒక వేళ 

ఆతండు నన్ను రాజుక క చ్చేరిలో చెప్పి పట్టియిచ్చు నేని * ఈయండు _ న న చన్హాల్ 

ఆతపః భవతి = చందునివలన ఎండకలుగునాళి సాధు .., = బలి మదనిశ్యా బళి, 
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కరగ... మదని శే 

న్లో, న ఖలు మమ విషాదం సాహసే ఒస్ఫి నయం వౌ, 

కథయసి హీ కి మర్గం తన్య సాధో ర్లుణాం నమ్! 

జనయతి ముమ వేదం కుణ్చితం కర లజ్ఞాం 

నృవతి రిహ శథానాం మాదృశాం కింను కంర్యాత్ 1 ౨౦ 

గి వ్ ని! శి కి తథా తివిరుద్ధ మేతత్ , అన్య ఉపాయ శ్చిన్య తామ్ 

మెద..నో ఒ న్యయ మవర ఉపాయః. [సో అఅం అవరో 

వనన్న-_--కః ఖ ల్వవర ఉపాయో భవిమ్యతి? (కళోళ్ట 
అవరో ఉవాట హువిన్నది | " 

న్లో, ౨౦, అన్నీ ౯ సావాసే = ఈ (పాణమునకు తెగెంచిన పనియందు, 

మమ = నాకు న ఖలు విపాదః = విసాదము (ఇంచుకయు) లేదుగదడా _. భయం 

వా = భయము గాని లేదుగదా, తస్య సాధోః _ ఆసజ్జ్ఞనునియొక్క_, గుకాకా = 

(మేలి గుణములను, త్వం = నీవు, కిమథజాం కథయని హి* = ఎండుల కింత 

ఉఊగృడింతువో మమ = నాక్క ఇదం కత్సితంక ర్మ = ఈనింద్య మెనపని, అజ్ఞాం = 

సీగ్గును జనయతి వా = కలిగించునా శ నృపలీః = రాజును, ఇవా = ఈవిషయముని, 

మాద్భశాం శశఠానాం= నాబోటిఖలులక్కు కింను వ ర్యాత్ =ఏమి చీయయగ లండు 

ఈసావాసఫుంనియందు నాక దుఃఖము లేదు, భయమును లేదు _ నా కెందు 

అక నీవు ఆసాధువుయుక్క_ గుణములను పారాయణము చేయుదువు? నాక దాన 

నీగా*ి రాజు మొతము నాబోంటి శఠుల నేమి సేయంగలండు * దిద్ది తీపజా6 

గలడా, చేను అన్ని టినికి అన్నివిధాల శాయకాచినవా6దడను, నన్ను దిద్దగ అది 

ఏదియు లేదు. 

నీవు చెపి ఏ" ట్లు చీను చేనుగలను, తథా. ఆపీ = ఐనను, నీతి విరుద్ధం 

ఏకత్ = ఇది న్యాయ్యము గాదు _ న్యాయమునట్ విరుద్ధము _ -జీ-నేవొంగిలి తినేని 

చెప్పి నేనే మరల ఇచ్చుట _ న్యాయమునకు తగియుండదు, అన్య ఉఊపాయః ,.. = 
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మదత చ ్ర్రనార్థన్య నంబస్ట్ భూ "లేమ వులంకారక 

మార్యాయా ఉవనయ, [త స్య జ్జేవ అ అజ్జన్న కేరకీ భవిఅ ఏదం అలం 

"కారఅం అజ్జఆవ ఉవ కేహిం 7 

శర్వి-_వవం కృతే కిం భవతి? 

మద కేం తావ దచొరః, సోహా ప్వ్యార్యో 2_న్ఫణాః, 

ఆర్యాయా న్వకో ఒలంకార ఉప గతో భవతి, [తుమం దావ 

అచోరో, సోవి అనో అరిణో, అజ్జఆవ నకం అలంకారఅం ఉవ 

గదం భోది ]. 

థర్వి-___న న్వతి సాహ న మేతత్, 

మద.___.అయి ఉవనయ, అన్య థాతిసాహానమ్, ( అం, 

ఉవ చేహి, అల్లథా అదిసాహానమ్ |], 

వనన్మ__సాధు మదనిశే, సాధు, అభుజి సేవ మన్ని )తమ్. 

[సాహు మదణివ, సాహు. అభుజిన్నఏ విఅ మన్తిదమ్ ]. 
శరి__ 

న్లో మ యాపా మహతీ బుద్ది ద్ధి రృవతీ మనుగచ్చతా 

నిశాయాం నష్ట చద్దా )యాం దుర్చభో మార్గదర్శక 8, ౨౧ 

ఒండుపాయము ఆలో -చింప్రుము, తస్య ఏవ ఆర్య స్య సమృ స్టీ భూ త్వా = ఆయయ్య 

యొక్క_యే సంబంధము గలవాడవు _ వాని దూతవు ఐఏ, ఈనగను అక్కకు 

ఇమ్ము, ఏవం కృతే కింభవతీ = ఇట్లు చేసిన, ఏమగును ₹ నీవేమో దొంగవు శాక 

పోవుదువు, ఆయయ్య (ఇల్లడు అప్పు తీతినవా. డగును, అక్క_కును ఆమె 

సొంత నగ ఆమెన చేరిన ట్ల్రగును, ఆతిసావాసం నను ఏతత్ = అతీసావాసముగ దా 

ఇది అయి ఉపనయ _ [పియుండా, ఇవ్వవయ్యా. అన్యథా _ ఈకన్న నే - 
మటి యెటు చేనిననే _ అచిసావాసమ్ = మిక్కిలి సావాసము ఆగును, సాధు, 

బళీ మదనికా బళి, దానీ శానట్లు _ దొరసానివోలె _ చెప్పితలివి, 

న్లో, ౨౧ భవతీం అనుగ చృ ఆతా = నిన్ను అనువతి౯౦చువాండ నై న, 

మయా = నాచేత, మవాతీ బుద్ధిః = నొప్పు బుద్ది; అప్తా = పొంద(6బడినది, నష్ట 

చన్హాయాం = చందురుండు లీని _ ఆ _స్టంగతుండెన - రా తీయందుు మాగా 

దశకాకః = దారి చూపువా(డు దుఠల౯భః = దొరకడు. 

MR — 32 
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మద___ లేన హీ త్య మన్ని న్మామదేవగేహే ముహూ రకం 

తిష్ట. యావ దార్యాయై త వాగమనం నివేదయామి, [ తెణ హి 

తుమం ఇమస్పిం కామ దేవగే హే ముహుత్తఅం చిట, జావ అజ్జఆవ 

తుహూ ఆగమణం ణివేచేమి ]. 

శర ఏవం భవతు, 

మద... ( ఉవనృత్య ) ఆశే, వవ ఖలు చారుద తృన్య నకాశా 

ద్బాహ్న్మణ ఉవగతః, [ అజ్ఞవ, వసో క్ట, చారుదత్తన్స్న సఆసాదో 
బహ్మణోే ఆఅవో ] 

వసన్మ__చేటి, తన్య సంబ స్థీతి కథం త్వం జానాసి? | హాక్టో, 
తన్స శేరఅం తీ కథం తుమం జాణాసి ]. 

మద.___ఆ ర్య, ఆత్మనం బన్ధిన మపి న జూనావిం+ [ అజ్జవ, 

అతృణ కేరఅం విణ జాణామి ? ] 

వన న్న-___( న్వగ తమ్, నశిరఃక మృం విహన్య ) యుజ్య తే 

((వకాశమ్) వవిశతు, [జుజ్ఞది, వవిశదు]. 
a 

చంగద్రుండులేని ర్యాతియందుం బోలె, దారి తెలియక, ఇతిక' ర్రవ్యతా 

మాఢుడనె యుండగా నాక ఉపాయము _ దారి _ ఉపదేశించితివి _ వెలుంగుం 

జాపితివి, 

తేసహి _ అస్హేని _ ఇంధులవ ఒప్పుకొని నీవు ఇట్లు చేయుదువేని, 
త్వం ... = నీవు ఇదినో శామునిదేవళ మెన ఈయజలో ఉండు, ఒక ముహూ 

తకాము, "నేను అకక నీ రాకను ఎటింగింతును, ఆశే, ఏష ఖలు ... = అక్కా, 

వీ(డుగో చారుదత్తునిక డ నుండి ావ్మాణుండు వచ్చినాండు, తస్య _సమృన్టీ = 

ఆమనకు 'సంబంధించినవా6 డని నీవు ఎ క్లైటుంగుదువు * ఆశ్యే +. = అక్కా, 

ఏమి (మన) సొంత బంధువుల సయితము ఎటుంగనా * 

స్వగతం సశిరఃకమృ్పం వివాస్య _ తనలో మదనిక (ప్రత్యుత్పన్నమతిత్వము . 

నకు _ సమయానికి తగినమౌటలు. తోంచిన జాణతీనము మెచ్చునక తలయూచు , 
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వముద__య చా ర్యాజ్ఞా వయకతి (ఉవ వగమ్యా) (వవిశతు శర్విలకః, 

[జం అజ్జఆ ఆణ వేది, వవినదు నవ్విలఓ 1 

శర. ఉఆవనృత్య నె లత్యమ్ ) న్వస్తి భవ్నతె ఫ్" 

వనన్మ_ఆర్య, వనే, ఉవవిశ త్యార్యః, [అజ్ఞ, నన్దామి, 

ఉవవీనదు అమో ] 

శరి__సార్థ వాహ స్త్వాం విజ్ఞావయతి - * జరర త్వా దృ హాన్వ 

దూరత్య్య మిదం భాణ్ణమ్, త దృుహ్య తామ్ గ 

( ఇతి మడనికాయాః నమర్చ్య్య (వసి విత, 

వనన్త__ఆర్య, మ మావి తావ త్సృతినంచేశం త _తార్యో 

నయతు, (అజ్ఞ, మమా వి దావ వదినం చేనం తహిం అక్టో ణే తేదు ), 

శర్వి-_( న్వగతమ్ ) న న్నే యాన్యతి ! ( (వకాశమ్ , కః 

(వతినం బేశః శి 

టయు నవ్వుటయు, ఆన౭గా మదనికా ళవిజలనల పన్నకమంతయు తాను కిటికీ 

చాటుననుండి చూచుచు వినుచు నున్నది గచా, యుజ్య తే = పొసంగియ యున్నది. 

(పవిశతు = (ప వేశించును గాక, సవై లక్షుమ్ _ వె లత్యముతో _ అనంగా దానిని 

కమ్ముకొన నేరం ఉఊజాయెను, 

సాథజావావాః = వలే ౯క ముఖ్యుండు నీతో మనవిచేయు చున్నా (డు - 

జజకార త్వాత్ గృవాస్య _ఇల్లు గులగులగా నున్నందున, ఇదంభాణ్ణమ్ = ఈనగ, 

దూరకమ్ _ దుః రతహమ్ _ కాపాడను శక్యము గాకున్నది, తత్ గ్భవ్యా తామ్ = 

కావున (ఇది పఫుచ్చుకొనంబడునుగాక, అని మదనికచేత నుంచి బయలుదేరి 

వాండు, ..+ తత ఆర్యః నయతు = అక్కడికి చారుద త్తీయ్యకు ఆర్య (డు కొని 

చనును గాక, 

స్వగతమ్ = తనలో, కః తత్ర యా స్యతి = ఎవం డక్క_డికి పోవును? 

చ్చీను అక్కు_డినుండి రాను లేదు _ అక్క_డకి పోవనుం బోను, ఇదంతయు వట్టి 
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ఇశీ 
వనన్న-__-వతీచ్చ త్యార్యో మదనికామ్, ( పడిచ్చదు అజ్ఞ 

మదణిఅమ్ ]: 

శర్వి._._.భవతి, నఖ ల్వ్యవగ చ్యామి, 

వన న్న___అపహాం అవగచ్చామి. [అహ మవగచ్చామి ] 

కరి... క థ మివ 

వసనన్మ.._ అహా మూార్యచారుద తేన భణీతా - “య ఇవు 

ములంకారం నమర్సయిష్యతి, తన్య తయా మదని"కా దాతవ్యా, త 

త్స వ వైతాం లే దదా తీ క్యేవ మార్యే శావగ్నన్నన్యమ్. (అహం 

అజ్ఞచారుద ల్తేణ భణిదా -*జో ఇమం అలంకారఅం నమవ్చష్తన్పది, 

తన్న తువ మదణిఆ దాదవ్యా " = తా సో బ్దేవ వదం బేదితి ఎవ్వం 

చే అష్టణ అవగ చ్చిదవ్వమ్ ] 

శర స్వగతమ్ 1) అయే, విజ్ఞాతో ఒపా మనయా, 

((వకాశమ) సాధు ఆర్యచారుదత్త, సాధు, 

పన్నకముగదాొ _ మదనిశా శర్విలకలది, ఆర్యుండు మదనికను _కెకొనును గాక, 

ఈమాటలు అతని కేమియు బోధపడలేదు. ఆమాటే అనుచున్నాండు _ ఆందు 

లవ వసంత సేన యనుచున్నది _ నేను చక్కగా బోధపజుచుకొన్నాను _ నాక 

a (2 శాక + చక్క€లగా బోధపడుచున్న ది. వెటువలె? నాతో చారుద త్తీయ్య చెప్పే నాయడు 

ఎవడు ఈయలంకారమును నీక సనుపికాంప(లడో, ఆతనికి నీవు మదనికను 

ఈవలనీనది, కావున ఆయనే ఈ మెను నీకు ఇచ్చుచున్నా? డని యిట్లు ఆరయ్య డు 

ఎబుంగ వలయును. అయ్ విజ్ఞాత ఆవాం అనయా = అసో, నేను ఈమెథ తెలిసి 

పోయితిని, నన్ను ఈమె తెలిసికొన్నది _ 'చారుద తయ్య బళి! జీను దొంగి 
చీ 

లించితినని బొంకితినని కనుగొన్నది! 
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క్లో, గుకో సేవ పీ క్ర రృవ్యః (వయత్నః పురుషః నడా 

గుణయుకో దరిదో 2పి 'నేశ్వ-రె రగుణెః నమః, 29 

అవి చ, 

నో, గుకోషు సు యత్నః పురుషేణ కార్యో 

న కించి ద|పావ్యత మం గుణానామ్, 

ణ| వక ర్థా దుడుపేన శంభో 

రలంఘ్య ములజిత ముత మాజమ్, ౨౩ 

వో, తాలి, పురుషః = మాొనుసులచేత, సదా = ఎల్ల ప్పుడునుు, గుకోషు 

ఏవ హీ = గణములయందే _ గుణసంపాదనమంటదే అనుట (పయత్నః = జతనము, 

కళే కావ్యః = వ్రేయంయబడందగును, గుణయు క్ర ః = గుణములుగలవాడ్సు దరిదః 

అపి = దర్శిదు౭డైనను, అఆగుకోః = గుణహీనులైను ఈశ్వరః = దొరలతో, న 

సమః = తుల్యు (డు - సాటి _ శాండు, 

ఈక రుడు అగణణుండెన గుణియగు దరిదునకు సాటి కాడు, అగు ణేళ్వ 

రుని కన్న సగుణదరి దుండు మేలు అనుట, 

త్ల, ౨౩, _ ఫురుపేణ = మొనినీవేత, గుణేషు = గుణములయెడ నే _ ఎ నిని 

సంపాదించుటయంట్సే. అనుట, యత్నః = జత నము, కార్యః = జేయంయదగునుః 

గుకకొనాం = గుణాలకు, ఆ(ప్రాష్యత మమ్ = ఫొందరానిది లేదు, గుణ ప్రక హెక౯ాత్ = 

గుణముల పెం పువలన, ఊడు పేన = నతు తొల దొరయగు చందుని చేత, ఆఅబ్బ్య వం 

దాట (పొందు నఠఅపిగాని, శ మ్ళోః = ఈశ్వరుని యొక్క, ఉ క్త మాజ్ఞమ్ = శిరస్సు? 

ఆలజి తమ్ = (ఎగిరి పొంవయుడినది. గుణ ఉడుప _ (తాడు పడవ అని శ్లైెపయు 
యఖ య 

నిర్వ ూఢము, 

(పకాళక త్వము, ఆహాదక త్వేము, చల్లదనము ముదలగు గుణముల పెంపువల 

ననే, వలచి శంభుండే చందుని తన తేలౌె దాల్చినాండు. శావున గుణములు 

పొంద సీ | పయత్పింపవలయును, గుణములున్న వారికి నుటి పొందరానిది ఉండదు _ యాల a 
అనుటి, 
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వనన... చేటి మదనిశే, సుదృష్టైం మాం కురు. ద త్తాసి, 

ఆరోపహా [వవహణమ్, సరసి మామ్, [ హాష్టో మఅణివ, సుదిట్టం 
వుం కజేపా, దొిణ్లాసి, ఆరుహా వవహాణమ్,. 'సువుశేసి మం RP 

మద. రుదతీ ) వరిత్య శ్రా స్మ్యార్యయా, [ వరిచ్చత్య్శ మి 

ఆవ ] (ఇతి పాదయోః వతేతి, 

వనన న్న___సాంవతం తమేవ వన్షసీయా నంవృత్తా. త్ర ద్దచ్చ. 

ఆరోపహా [వవహణమ్, సరసి మామ్, [ సంవదం తుమం జవ 
వన్షణీఆ నంన్రశ్తా, తా గచ్చ. ఆరుహ వవహణమ్,. సుమలేసి 

కర్వి__న్వ సి భవ్యతై ౪. మదనిశే, 
న. 

కః అత (పవవాణికః _ ఎవడురా అక్కడ బండివాండు, * “ఎవరురా 
అక్కడ _*___ ఇది దొరలు దొరసానులు నౌకరులను ఎచ్చరించుమాట, పెక్కు _ 
అన్ని_ నాటకములందును ఇక యుండును, సజ్జమ్ = సిద్దము-గా ఉన్నది: 
'నుద్భష్టాం మాం కరు _ నన్ను బాగుగా చూడవే. దత్తా అనీ ,.. = ఇ-చ్చి వేయ. 
బడితివి, ఎక్కు_ బండీ, నన్ను మజవే, పరిత్య శా అన్ని ఆర్యయా = ఆక్క. చేత 
విడిచి పెట్రయిడితిని. ఈవియోగమునకు _ చిరశాల స్నేవా సంయోగ పు తలంపు 
వలన కంట నీరు ఉబుకుచున్నది _ ఈవియోగ మునకు, సాం పతం త్వం ఏవ వన్ల 
న్యా సంవృత్తా, ఏలయన తా నేమో బోగముదే _ మదనిక ఇఫుడు కలపు త్తం 
(బాహ్మణ శర్విలపని భార్య యయిపోయినది, స్మరనీ మామ్ = నన్ను స్థరింతువా * 

స్వస్తి భవృతె్య_ స్వ స్పీ అమ్మ వ _.వసంత సేనకు _ అనుట, 
9 

టు 
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శ్చా. సుదృష్టః (క్రియతా మేవ శిరసా వన్ష్యతాం జనః 

యత లే దుర్గభం (సొవృం వధూశ బ్దావగుకునమ్, 3౮ 

(ఇతి మదనికయా సహా [వవహణ మారుహ్యా గ నుం (వవృత్తః. 

( నేవ భ్యే ] 

కః కో 2_త భోః; రాప్ట్రీ )యః నమాజ్ఞాపయతి. — “ఏవ 

క్షు ల్యార్యకో గోపాల దారకో రాజూ భవిష్య త్రీతి సిద్ధా దేశ ప్రత్యయ 

న్లో, ౨౪, వీపః జనః = ఈజనము _ ఈమె, వసంత నేన సుదృష్షః = 

న్నే హముతోను కృతజ్ఞతతోను లెస్సగా_కంట కన్నునిలిపి _ చూడంబడినదిగా 
షపేయంబడును గాక _ అట్లు చూడుము. ఈ మెను, ఆచూచుటయొక్క_ అఫ్[పాయమును 

(పాధాన్యమును “తెలుపుట, ఇంతేగా ఇట్లు చెప్పుట, శిరసా వన్య తాం = తలతో ఎ 

తల మోపీ నమస్క_రింపంబడును గాక, యత్ర = ఎక్కడ _. ఈ మెకడ _ అనుట, 

తే = నీవు దులకాభం = సులువుగా పొందరాని, వధూళబ్బ అవగుణ్ఞనమ్ _ భార్య 
అనుమాటతో హాడిన మేలు ముసుంగు, (ప్రాప్తం = పొందయిడినదో, పడినది 

అనుట. కలాంగనక మేలుముసుగు ధరించుట మర్యాద _ గౌరవనూచకము, *మదని 

"కాంబి వఐపోయినది,. 

మదనిక్యా, అమ్మక డ సెలవుగొనుము _ కంట కన్ను కలిపి స్నేవాకృతేజ్ఞ త్ర 

లతో చూడుము _ శిరసు మోపి నమస్కు_రింప్రుము _ ఆమెవలన కదా వచ్చినది న్్ య 

“వభువుి అన్న పేరును అవగుంఠ నమును, 

అని మదనికం గూడి బండి యెక్కి_ పోవ సమకట్రినాడు. ఇంతలో లోపలి 
నుండి _ అనుగా ఉజ్జయిని రాజవీథినుండి వినవచ్చినది... ఏమన గా, 

కీహోయి _ ఎవరు ఎవరు అక్కడ ! రాష్ట్రియుండు _ నటిగా & ర్త 

రువు చేయుచున్నా6డు _ రాష్ట్రియుండు _ ఆఅఆనల౮గ౫ా రాష్ట్రమున “కాళ్వాలు = _' 

పోలీసు అధిశారి _ సాధారణముగా అతడు రాజు భార్యకు వణాకావరుండగు తో. 

బుట్టువు గా నుండును, ఇందు శకారుండుగా అఆగపడినవాండు _ వానిమొట-గా, వాని 

వాండు, ఒకండు పలుకచున్నాండు _ ఏమనంగా _ వీంయు గదా ఆర్యకండు గోపాల 
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వర్మితస్తేన పాల కేన రాజ్ఞా ఘోషా చానియ ఘే బన్ధనాగాశే 
బద్ద కః, తత; ప స్వేషు స్థా సా ష్య (వమైె ర్భృవద్భి రృవితవ్యమ్. ' 

శర ఆకే ర్య) ) కథం రాజ్ఞ సాలశేన (వీయసుహృ దార్యకో 

మే బద్ధః | కల శ్చాస్ని సంవృత్తః। ఆః కష్టమ్, అథ వా 

నో, ద్యయ మిద వుతీవ లోకే 

(వీయం నరాణాం సుహృ చ్చ వనితా చ, 

సం|వలి తు సున్షరీణాం 

న 'తా దవి సుహృ ద్విశిష్టతమిః, ౨ 

భవతు, అవత రామి, (ఇ త్యవతరతి, 

దారకుండు ( = గొలపిలవాండుు రాజు కాగల డన్న సిద్ధుని యా దేశమయునందలి లవా( 

నమ్మకముచే భయపడిన రాజైన పాలవని చేత గొలపలెనుండి తెచ్చి భయంకర మెన 
_ ౧ ౧౧ 4 

జ లులో చెజసాలలో కటి వేయంబడినాండు. కావున మీరు అందటును వారి వారి 
లు 

స్థానములయందు ఆ(పమతులుగా _ మెలకువ గల వారుగా ఉండవలనీనది,” 
అటి ఇ 

కథం! = ఎట్టూ ! పాలక రాజు చేత నాపి మయమి ట్రే ము ఆర్యవండు కట్టి వేయ 

బడినా(డా! నీనా భాగ్యగలవా(డ చలిని అయ్యా కటకటా! ఆయినను, 

న్లో, ౨% లోకే = ఈలోకాన్మ, ఇదం ద్వయం = ఈ రెండును, 

నరాశాం = జనులకు, ఆతీవ (ప్రియమ్ = మిక్కిలియు ఇష్టము, సువ్ళాత్ = మిత్ర 
మును; వనితా చ = భార్యయు _ సంప్రతి తు= ఇప్పు డన్ననో _ ఈయిక్కట్టున 
ఆపదలో అనుట _ సున్గరీణాం శతాశ్ అపి = నూటు చెలువల _ భార్యలకన్నను, 

సుహృత్ = మీత్రము, విశిషతమః = మిక్కిలియు విశేషముతో హడుకొన్న వాండు, 
రి 

లోకాన మనుజునికి భార్యయు. మిత్రమును రెండును [ప్రియము లే _ ఇరువురును 

(పేయులె _ ఐనను, ఇటి యాపదలో _ మితునికి కలిగినదానియందు _ వాని౦ 
" వి లు 

గావ, నూరురు పెలువఅనెనను విడిచి, పూనిక వహింప(దగును, 

కావున, కానీ, దిగెదను (బండినుండి). అని డిగును, మదనిక _ కన్నీళ్ళతో 

శేళ్ళోడ్స్చి, ఇట్లు శాదు ఇది _ అనగా నన్ను. బండిలో విడిచి తటాలున దిగ 
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మెద... ( స్నాన మజ్జ లిం బధ్యా) వీవం చేదం. త త్సరం 

నయతు మామార్యపుత్రః నమివం గురుజనానామ్, [ ఎవ్వం 

కోదమ్. తా వరం శేదు మం అజ్జఉతో నమోవం గురుఅణాణమ్ 1]. 

శర్వ. సాధు (వీయే, సాధు, అన్నచ్చి తృ నదృశ మభిహితమ్, 

(చేట ముద్దిశ్య ) భద, జానీ పే శెభిలన్య సార్థ వాహ స్యోద 

వసితమ్, 

చేటః._.అథ కిమ్, [అధ ఇం. 

శరిం_తే (త్ర (నావయ (పియామ్, 

వేట?._య దార్య ఆజ్ఞావయలి, [జం అజ్హో ఆణ వేది ] 

మద___య థార్యపుతొ) భణతి, అవమత్తేన తావ 

డార్యపుతేణ భవితవ్యమ్, [ జధా అజ్జఉత్తో ఇ గాది, అవృమ తేణ 

దావ అజ్జఉ త్రేణ హోదవ్వమ్ ] (ఇతి నిష్కా- న్హా 

శర్వి---అహ మిదాసీం 

గూడదు. తత్పరం = (ముందుగా అక్క అతో అమ్మ నాయనలక డక _ అనగా 

అ తేమామలక డక చేచుకానుగాక ఆర్యపుత్తుుండు _ భార్య ఐనందున మగని 

యథా సముదాచారముగా ఆర్య పతే ఆనుచున్నది, _ ఇంతకు ముందువజకు శవిజాలక 

అని పేరుతో పిలుచుచుండినది, (పియా సశేే మంచిది మేలు _ ఆట్టే _ అస్మత్ 

చిత్త సదృళం అభిహితమ్ = చామననునకు _ ఆభి పాయమునవ ఎంతయు తగినట్లు 

చెప్పితివి, భద; శేభిలుడని కఠఅంజే సెట్టి, వాని యిల్లు ఎఆు6గుదువా కి యథా 

ఆర్య ఫుతో భణతి _ ఆర్య ప్ముళుండు చెప్పిన శే శానిమ్ము. ఆర్య ఫ్యుతుండు (ప్రమాద 

పడక (ఈపనిలోో ఎంతయు మెలకువ గలిగి ఉండవలయును, 

MR —33 
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శ్లో, జ్ఞుతీ న్విటా న్ప్యభోజ విక్రమ లబ్దవన్లా 

(నాజావమానకుపితాం శ్చ న శేస్త్రుభృళ్యాకా 

'ఉత్తేజయామి సుహృదః వరిమోతణాయ 
యాగ న్థరాయణ ఇ వోదయనస్య రాజ్ఞః, 9౬ 

అపి చ, 

్థో (వీయసుహద మకా5డో గృహీతం 

రిపుభి రసాధుభి రాహి తాత్శశ జై! 

న్లో, ౨౬; రాజ్ఞః ఉదయనస్య (పరిమోతు కాగొయ యౌొగన్ష రాయణ ఇవ = 

ఉదయనరాజును విడిపింప యాగంధరాయణుం బోలె, నువ్భాదః = మిత్రము 

యొక్క; పరిమోత,ఇళాయ = విడుదలకు జ్ఞాతీలా = జ్ఞకులను _ జ్ఞాతి శ్చేత్ _ 

అన లేన కిం అని జ్ఞాతులు సవాజళతువు అగుదురు_చారిని, విటాకొ= =బోగ్మువారితో 

తిరుగు సోమరి విలాసిజనమును జూదరులును _ అట్టి వారు దండనభయమునకు రాజు 

నిద అపర కులుగా నుందురు జనులలో శ్రావ్యా వాక్కు లగుదురు, సమయాన 

తిరుగ బడి “పరా(కమకీ ర్త రులు పొందుదురు _ అ వారికిని స్వభుజవి(క మేత్యాది 

చెల్లు నేమో, స్వభుజవికమలబవ ణా౯ కా = తను చాహువి(క్రమము చేత - సమ 

యాన _ పొందంబడిన కీతిలాగ లవారును, రాజు. కశావించినమానహానికి కోపించిన 

వారును ఐన నశేన్తభృ త్యాక్ = రాజునాకరులను, ఉ ల్రేజయామి = ఉ త్భావాము 

ఎంచి. రగిల్బెదను, 

మిత _ గోపాలదారక _ ఆర్యక _ విమోచనమునక నాచేతి నెనంత (పయ 

త్నము చేయుదును, ఎవ "రెవరిని ఎ్లుట్లు రెచ్చంగొట్లః దగునో అ కెల్ల కావించి 

ఆందటిని (పోవు చేసెదను, మి|త్రుని "విడిపింప. మునుపే 1, లో 'దర్తురకండు 

చెప్పినాడు గడా. వాడు వీనికి పీయవయస్యు(డట _ (చూ, పు ఫు. నాబోంట్లం 

చజు, వానిని ల ఆర్యపని - అనుసరించుచున్నా రని, 

వో, ౨౭.  అసాధుఖఫిః = దుర్మారులును, అహి తాత్మశ జే ్క.ః = తేమ 

శదుండగ ముల కె) తమమి.ద తమకే శంకగలవారును ఐన, రిపుభిః = శత్రువుల చే, 

అకారణే = నిస్కారణముగా _ ఆతండు ఎవరికిని ఏమియు అపశారము చేయకు 
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నరభన మభీవత్య మూాచయామి 

స్థిత మివ రాహుముఖే శ శాజ్క- బిమ్బుమ్, ౩ ర 

( ఇతి నిప్కాూ- న్వః, 

[ (వవిశ్య | 

శీ జ్ శ + ళం స చ్ చేటీ__ఆ శే, దిష్ట్యా వర్ల సి ఆర్యచారుదతృన్య సకాా 

ద్బా/హ్మణ ఆగతః, (అజ, దిటిఆ వడిసి, అజ్ఞతారుదక్తేన్స 
ర రొ థ్ జ్ర ఎం 

నఆసావో బన్ముణో ఆఅదో ], 

వన చన అపో రమణీయ "తాద్య దివసన్య, త్ర చ్చటి, 

సాదరం బగ్గు లేన సమం (వ వేశ మై యెనమ్. [అహో రమణీఅచా అజ్ఞ 

దివనన్ప, "తా హాక్షో, సాదరం బర్గులేణ నమం వవేసేహి ఇమ్ ] 

చేటీ య దా ర్యాజ్ఞావయతి, (జం అజ్జఆ ఆణ వేది ], 
లు జ 

( ఇతి నిప్కూ-_ స్తా, 

న్నను, ఎవండో సి నీచుడు వీమో చెవ్పినా డ డని, పట్టుకొ నయుడిన, (పీయసువ్భదం = 

నాయనుంగు మిత్రుని _ ఆర్యకని, సరభ సం ఆభిప త్య = వీ(క మె (ఆశ తువుల) 

చుయడి యొదురొ_ ని, రాహుముఖీ = రాహువునోట, సీతం శకాబ్య బింబమ్ 

ఇవ న్నటి చందబింబముం బోలె మోచయామి=విడిపింతును, తప్పక అని సూ 

శత్రువులు నా ఆర్యకుని నిసా_రణముగా పట్టి వెజం బెట్టినారు, అందు 

ఒక్కడైనను సుజనుండు లేడు అందణు వట్టి దుర్మార్దులు, తమ తప్వులక 

తమమింద తమకే జంకగలవారు _ వటి పిజుకలు _ వీకతో వారిపె దూంి 

రాహు ముఖమునుండి చందుంబో లె ఇచి ఏిడిపింతును, 

దిషా వధథజాసే = నీక బలె అదృష్టము ! చారుద త్తీయ్యక డనుండి (యావ్యా 

ఇదు వచ్చినాడు, 

అహో రమణీయతా ,.. = అహో ఎంత రమణీయమే ఈదినము! మజే 

కీని చేటీ, ఆయనను ఎంతయు ఆదరముతో ఒక అంజకొడుకను తోడువేసి (పవేళ 

"పెట్టుము _ అట్లు తోడు చేయుటయు బోగముదానియింటి మర్యాదలలో చేరినది 

కాబోలు, 
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(విదూవకో బరు లేన సహా (వవిశతి) 

విదూషక :_ఆశ్చర్యం భోః, తవశ్చర ణన్లేశ వినిర్జి తేన రాతన 

రాజో రావణః పువ్పశేణ విమానేన గచ్చతి, అహం పున 

రావణో 2_కృత తపశ్చరణన్లేకో ఒపి నరనారీజనేన గచ్చామి, 

[హీ, హూ, భోః తవ చ్చరణకి లేనవిణిజ్ఞి దేణ ర కన రాఆ రావణో 

పువ్ఫ కేణ విమాణేణ గచాది, అహం ఉణ 'బహ్మణో అకిద 

తవచ్చరణకి లేసో వి ఇరణారీజకోణ గచ్చామి 

చేటీ__ వేత తా వూ రో్యో 2 నృ దీయ ౦ గహడదడ్యారమ్. 

[ వేక్టదు అజ్ఞో అహ్మశేర కం గహ దుఆరమ్ 1, 

విదూ.____( అవలోక్య సవిన్మయమ్ ) అహో సలిలసిక్ష మా ర్డిత 

కృత హారితోవలేవనన్య వివిధసుగస్థికుసు మోవహార చి (త్ర లిఖిత 
రిం భాగస్య గగనతలావలోకన' కాతూహాల దూరోన్నామిత 

ర్వ దోలాయమానావలమ్బి_తె రావణ హస్త భమాగత మకా 

త పళ్చరణ క్రేళవినిజి౯ తేన ౯ తపస్సు చేయు (శ్రమచే _ తపస్సు చేసి యెంతో 

(శ్రమపడి యట్లు ఒడిచికొన్న _ ఇ బెల్ల చారుద త్తీయ్య ఇెప్పిన*గబ్బి తనపు మాటల 

తెబుగు శాంబోలు, అహం పునః _ మటీ నీనో _ (బావ్మాణమాతుడను, అటి 

కేశాలు పడ్డ వాడ గాను _మటి నావ ఇటు చేటియు అటు బంధులుండును పరి 

వారించుచున్నారు. అట్లు పోవుచున్నాను. పుప్పకమువలె అని వారిత గతిని, 

(పేతమతాం ఆర్యః అస్మదీయం గేవాద్వారం = = చూదును గాక, ఆయ్య, మొ 

యింటి వాకిలిని, అహో_ఎంత ఆశ్చర్యక రముగా ఉన్నది! సలిలసిక్త .. , = నీటితో 
తడుప౯బడి చిమ్మ బడి. అకపచ్చని పూత పూయయబడినది, గోమయము అలుకుట చే 

అని వ్యాఖ్యాతేలు - కాక రంగువూ (త యగునా* వివిధసుగని ... గస్య - 

అచటి (పదేశ మంతయు పలు తెజుంగులును_ పరిమళించునవియు నగు పూల (ఈప 

=) (పోవులచే చి తరువులు (వాయయంబడిన ట్లున్నది _ పూవుల (పోవులతో నే 

(ముగ్గులు చెట్టణుడినదియుం బోలె నున్నది, గగనతేల అవలోకన ... = మింటిం 

జాడ జీడుక పడి మిక్కిలిగా ఎ కృయడిన తేల _ పైపై _ కలది. మింటి నొరయు 

చున్నది అనుట _ అతిళయో డిం “బుట్టిన హేతూ క్పేంకు; డోలాయమొన ,.. ౫ 
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దామగుణాలంకృతన్య నముచ్చి)త దన్శి ద నృతోర ణావ భాసితన్య 
¥ ఆయె అణాల 

మహారత్నో వరాగోవకోధినా వవనబలాన్లోలనాలల చ్చణ్వాలా(గ 

వాన్నేన “ఇత వహి” ఇతి వ్యాహర కేవ మాం సౌభాగ్యవతాకా 
నివ హే నోవకోభితన్య తోరణధరణ నృమృ వేదికా నివీీప్త సముల్లసద్ధ 

రిత చూత వల్లవ లలామన్ఫటిక మజ్జల కలశాభిరా మోభయపార్ళ ష్య 

మహాస్తుర కన వ క కపాట సుర వతు స్థల దు ర్ఫేద్యవ జ నిర న్మర (ః తిబద్ధ కన 

దుర్లతేజనమనోర థాయాసక రన్య వన న్వసేనాభవన ద్వారన్య న శీక తా! 

యత్సత్యం మధ్యస్థ స్యాపి జనస్య బలా ద్దృష్టీ మాకారయతి, 

(గాలికి ఊంగులాడుచున్న _ (వేలంగటిన _ ఐరావత ముయొక తొండ మో _ 
ల 

ఐరావతము తెల్ల య్నుయగదా _ యను (భమగెల్బు మల్లి కా వారములో. _ 

మాలతో _ అఅంకరింపంబడినది _ సముచ్చింత ,.. = ఎత్తైన ఏనుంగుదంత ఫు 
దోరణము తో (పకాళించుచున్నద్యి మహారత్న ... = పెను. (వెలలేని అనుట) 

రత్న ముల కాంతితో (పకాశించుచున్నదియు, పవనబల ... = గాని వేగము చే 

క దలాడుచు ఒప్పారుచు ( = అలత్ కదలు అంచు అను ముంజేతితో నన్ను - 

“ఇక్కడికి రా అని పలుకుచు పిలుచుచుం బోలె సౌభాగ్యపు _ గుణుతేన _ జెం 

డాల గుంపుతో ఒప్పారుచున్నది; తోరణధరణ ... = తోరణమును మోయు 

స్తంభముల యడుగున రంగులపె ఉంపంబడి శాంతులీను పచ్చని మావి చివుళ్ళ 

యలం కారపు _ చివుళ్ళే అలంకార మెన _ మంగ శాథక౯ా మెన పటికంపు( గండఅలతో 

సొబగారు ఇరుషాళకాములు గలది; మహానురవకుఃస్థల ... = (హీరణ్యకశిపు 

రావణులం బోని నొప్పరావీసుల యురముంబోలి పగల్ప నఅవిపడనిదియు, 

వజాలే (గుబ్బలు గ్రా సందులేక తాచిన బంగరు తలుపు గలది అద్భప్టహీనులై న య 

ీదలె.న _ జనుల కోరికలకు ఆయాసము కలిగించునది, _ వారికి (చూడు అందన్ని 

దగుట చేతి ననుట _ వసన ... = వసంత సేనయింటి వాకిటి యందము _ యత్ 

సత్యం = నిజముగా, మధ్యస్థస్య ఆపి = ఊదాసీనుని యొక్కయు _ ఆందమెనది _ 

కానిది అను భేదమును జయించిన నిస్పృహునియొక్కయ్యయు, చూపును _ ఇటురా _ 

ఇటు తిరుగు అనుచుంబో లె _ బలాత్ = బలాత్కారముగా _ పిలుచుచున్నది, 
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[అహో నలిలసిత్త మజ్జిద కెదహారిదోవ లేవణస్స వివిహ 

సుఅన్ధికుసు మోవహార చిత్త విపిద భూమి భాఅన్న గఅణతలా 

అలోఅణ కోదూహల దూరుణ్ణామిదసీనన్స దోలాఅమాణావలమ్బి 

దె రావణ హతే బృమాఇద మల్లిఆడామ గుణాలంకిదస్స నముచ్చిద 

దన్ని దన్న తోరణావభాసిదన్న మహారఅణోవ రాఓవసోహిణా 

వవణబలన్షోలణాల లన్తచఇ్బుల గ్రహా ఫ్టైణ “ఇదో ఏహి” తి వాహార 

న్రేణ విఅ మం సోహగ్గ వడాఆణివహే శోవసోహిదస్ప తోరణధరణ 

తృమ్చు వేది ఆణిక్ట్రి త్స సముల్లన_న్న హారిద మాద పల్లవ లలామ ఫటిహ 

మజ్జల కలసాభిరామోహా అపాస్సన్స మహోసుర వక్ట్స్ రేల దుబ్బిజ్జ 

వజ్జణిర నర వడిబ దకణఅ కవాడన్స దుగ్గద జణమణోర హోఆనక ర స్స 
లు ఆ యు ౧ 

వనన్తసేణాభవణ దుఆరన్స నస్పిరీఅదా! జం నచ్చం మ స్స 

వి జణస్స బలా బిట్టిం ఆఆరేది ] 

చేటీ.__వ ల్వేతు, క్రమం (పథమం (పకోవ్హ్షం (వవిశ ఆ ప్యర్య:ః, 

[ ఏదు ఏదు. ఇమం పథమం వఓట్టం వవినదు అజ్ఞో ] 

విదూ... ( (వవ్ శ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యం ! భోః, అ (లెపి 

వథమే |వకోస్నే శరిశజమ్నణాలనచాయా వినిపితదూరమువి పా 
న్ (° © రి ల ఖీ ౯ ౬ 

ణ్ట రావివిధరత్న వతిబద్ధ కాఖ్బన సో పాన్ భితాః (పాసాద వజ యో 

ఇమం (పథమం (పకోష్టం = ఈ మొదటిలోగిటిని, (పవిళతు ఆర్యః - 

అయ్య |పచేకించును గాక. ఆశశరం! తాపి |ప పకోషే = ఈ మొదటి వ్ చ చరం 1! అృతాపి (పథమ్మప యా 

లోగిటిలోను, (పాసాదప జయః _ నగ భ్ళవరుసలు _ శళిళబ...యా;ః = చంద్రుని 
గా వు తోను శంఖములతోను, తామరతూళ్ళతోను సమాన-మెన ( తెల్లని తళతళని శాంతి 

గలవి; వినిహిత ... = చక్కలూా _ అనంగా _ అందమెన (ముగులుంగా _ చెట్ల 
, రా ౧ 

బడిన ( తెల్లని వాసనపొడుల ~~ పిడికిళ్ళం చొల్ల నెనవి నానావణ౯ముల రత నాలు 
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2_.వలమ్బిత ముక్తాదామభిః నృటికవాతాయనముఖ చ నై) ర్నిధ్యాయ 

స్ వోజ్ఞయినీమ్. (శో తియ ఇవ సుఖోవవీష్షో ని దాతి డా వారిక ః, 

నదధ్నా కల మోద నేన [వలోభితా న భతయన్ని వాయసా బలిం 

సుభానవర్ష్శతయా, ఆదిశతు భవతీ, 

(హీ, హీ భోః, ఇథధో వి వఢమే వఓక్షే నసినజ్వముణాల 

నమ్యాహాట విణిహిద చుణ్ణ ముట్టి పాణ్ణురాఓ వివిపారఅణ వడిబద్ధ 

క్ ఇఖ్బాణ సోజూాణా సోహిదాకీ పాసాదప ని ఓ ఓలమ్బిద ముకాదో 

మేహం ఫటిహవాదాఅణముహ చ స్టైహిం ణిజ్ఞాల న్వ్ విఅ ఉఖ్బెయి 

ణిమ్. సోత్తిఓ విల సుహోవవిట్టో ణిద్దాఅది చావారిఓీ, నదహిణా 

కల మోదకోణ వలోహిదా ణ భక్టన్ని వాయసా బలిం సుధాసవణ్ణదావఏ. 

ఆదియదు భోదీ |, 

చేటీ___వ శె త్యార్యః బ్రదం ద్వితీయం (వకోష్టం (వవిశ 

త్వ్యార్యః. [ఏదు ఏదు అజ్ఞా, ఇమం దుదిఅం వటట్టం వవినదు 

అజ్ఞో ] 

వీదూ.____( (పవి ఇ్యావలోక చ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇపోవి 

ద్వితీయ (వకోస్టే వర్యన్తో వనీత యవనబునకవలసుపుష్టా శ్రైలాభ్య కో 

తాపిన బంగరు మెట్లతో _ ఒప్పారునవి; (అట్టినగళ్ళు)  అవలమ్బిత = (వేలం 

గట్టిన, ముతా సలసరులు. గల పటికంపు కిటికీ అవెడు చందురుంబోలిన 'వెం-గాలతో, 

ఈ జ్ఞయనీం = ఉజ్జయిని నగరమును చక్క్ళలగా చూచుచుంబో తె నున్నవి. దావారి 

కుడు _ వాకిటి శావలివాండు, వె దిక,చావ్మాణునివ లె, పహోయిగా కూచు౯ాండి, 

తూంగాడు చున్నాడు _ సదధ్నా ... = ెపెరుంగుతోడి కలమాన్నముతో ఆస 

గొల్పయిుడినను, కాకులు, సున్న ఫురంగు కలదగుట చేత, ఆ (భూత) బలిని తినకన్నవి, 

ఆదిశతు భవతీ _ (తరువాత్ర సెల విచ్చును (= చెప్పును గాక అమ్మ, ఆదిళతు 

అనుట మర్యాదకు, ద్వితీ యం (పకోష్టం = రెండవకక్యును, పర్య న్త నఊపనీత ,., = 

చుట్టుపట్టులనుండి 'తేయడిన గడ్డిపాల్లు కడులతో చక్కలగా బలిసినవియు, (రంగ్ఫు 
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అలణ్ణదరో అవమాణిదో విఅ కులీణో దిహూంణీననది సేరిహో, ఇదో 

అ అవణేదజుక్టన్స మల్లన్స విఅ మద్దీఅది గ్వా మేనన్ప, ఇదో ఇదో 

అవరాణం అస్పాణం కేనకవ్పణా కరీఅది, అఅం అవరో పాడచ్చరో 

వ్అ దిడబద్దో మన్సురాఏ సాహోమిఓ, ఇదో అ కూరచ్చుల త్ల 

మిస్సం వీణ్ణం హలీ పడిచ్భాబీఅది మేత పురీసేహిం, ఆదినదు భోడీ 

చేటీ_వ EN త్యార్యః, బ్రిమం తృతీయం (వకోష్టం (వవిశ 

'త్వార్యః, [ ఏదు ఏదు అజ్హో, ఇమం తుబ్హిఅం వటట్టం వవినదు 

అమజ్షే 7, 
బో 

విదూ.__( (వపిశ్య దృష్ట్వా) ఆశ్చర్యం, ఇ హోపి తృతీయ 

_వకోశ్ళే ఇమాని తావ త్కు_లపుత్త )జనోవవేశన నిమిత్తం విరచితా 

న్యాననాని, అర్జవాచితం పాశకవీశే తిష్టతి పున్నకమ్. వత చ్చ 

స్వాధినమణిమయ సారి కా నహితం పాశకవీఠమ్, ఇమే చావే 

వీనుయప తినిపింపణబడు చున్నది. ఒజతిమౌాలుకిొొనక తినదు, ఇంక మూ౭ండవకత్యు య 

ఇమాని తావత్ = ఇవి యన్ననో _కాదా_ ఇవి యన్నియు, కలపుతే ...= 

నొప్పయింటికొడువలు, అగభ౯జ (శ్రీమంతులు, కూచుకాండుటకో సము (వరుసలుగా 

ఏపాకాటు చేయంుడిన ఆసనములు _ కరిచీలు _ సోఫాలు మొదలెనవి _ అధక౯ా 

వాచితం _ సగము _ కొంత _ చదువంబడిన పుస్తకము - పాళక ఫీశే _ తరువాత 

మరల పాచికలతోడంగూడ ఆయాటపీట వెప్పంబడినందున _ పొళక పీఠం ఆనియే _ 

ఈపాళకపీఠము “పాఠక పీఠం? అనుటకుం బొరపాటు కానోపును, కాదా తాళ్ళతో 

కీటవ లె అల్లిన దేనియునగును _ వ్యాసపీఠ మా, ఫు స్తకమ్ _ అనంగా శామశా స్త్రమును 
2 

కాతుక కథలు మొదలె ననియు _ ఆందురు . యువలక యువతులకు కాల శేపము 

నకుం దగినది, స్వాధీనమణిమయ ... = స్వాధీన అనంగా ఎవరు చేత గొన్నను వారికి. 

ఆదధ్ధీనముగానుండు _ మంత బదములు కృ తీమములుం -గావు - శవని పాండవులతో 

ఆడినట్టివియు, పుష్కురుండు నళునితో ఆడినట్రివియుం గావు, ఎవశేని బుజువు గా 

భమక౯ాముగా ఆడ(దగినవి, అవి వసంత సేనయింటికిం దగినట్లు రత నాలు తౌెపి 

యూన్నవి, స్వాధీన _ఆ వే.నును పుగా నున్నందున సులువుగా దొరలునవి_అని యేని, 

MR — 34 



మదననంధివి గహచతురా వివిధవర్షి కావిలి ప్ప చిత ఫలకాగహాస్తా 

త నతః వరిభమని గణికా వృదవిటా శ. ఆదిశతు భవతీ, ఇలె స్వ (భమన్ని అద్ధ ఎ భ్ 

(హే, పీ, భో, ఇవో వి తఇన వట స్పై బ్రమాల్రం దావ 

కులఉ తృజణోవ వేనణణిమి తృం విరచిదాఇం ఆనణాల్హం, అద్ధ వాచివో 

పానఅవీ రే చిట్లల పోళ్టఓ, వసో అ సాహీణవమవుణిముఅసారిఆనహిదో 

పాసఅవీకో అమే అ అవరే మఅణశంధివిగహచదురా వివిహవళ్ణో 

అవిలిత్త చిత్తఫలఅరగ్ధహాన్టా ఇదో తదో వరిబృమతి గణక బుడ్డ 

విటా అ, అదినదు భోద్ 1]. 

చేటీ_వ త్య త్యార్యః, ఇమం చతుర్థం (వకొష్టం (నవిశ 

త్య్వార్యః, [ఏదు ఏను అజ్ఞో, ఇమం చడఉట్టం వఓట్టం వవినదు 

-వీదూ__( (వవి శ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యం భోః, త హాపీ 

చతు్టే (వకోస్టే యువతికర తాడి తా జలధరా ఇవ గమ్మిరం నదస్తి 

మృదజ్జాః, శీణపుణ్యా ఇవ గగనా శ్రారకా నివతన్ని కాంన్య 

ఇమే చ అపశే_వీరుగో మటియు ఇతరులు_గణికాః వృదవిటాః చ_బోగమువారును, 

ముసలి బొజుంగులును _ మదన సంధి విగవా చతురాః _ వలపుహటములలోను 

వల ఫుజగ డాలలోను _ కూపళాను వేర్చులుపను విడదీయను ఐన మొటలని పుణులు _ 

పలురంగులు ' పూసిన చి త్తరుంబలకలను చేత. గొని తిరగాడుచునే ఉన్నారు. 

ఇ6క నాలవది, _కక్క్యు, _ యువతికర తాడితాః = జవ్వనుల చేతులతో చవాయింపష( 

బడినవై, మృదంగములు (గమ్మిారం) లోతు మోకకలవె మేఘములవలె (మోగు 

చున్నవి, శాంస్యతాళెః = కంచుతాళములు, తీణపుణ్యాః = చేసిన పుణ్యము - 

అనుభవముచే _ శ్నీణించి పోయిన, తారకాఇవ = నత తాశారమున నున్న వారిం 

బోలె _ కావున.నక్షుతములంబో లె _ అనుట _ గగచాత్ = మింటీనుండి _ వాదన 

ఫుణిచే పెకి మింటికి ఎగుర వేయబడిన వె అందుండి _ ఆనా నుండి _ 

నిలవ చేతిలోనికి (అందముగా శద్దించుచ్చు పడుచున్నవి. మింటినుండి అపు 

పుడు నక్షత్రములు రాలుట కాననగును, దానిని కొందరు చచ్చి నకుతా 

౧ Pal 

3 
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తాలాః, మధుకరవిరుత మివ మధురం వాద్య లే వంశః, ఇయ మవ 

శేర్హా్య|వణయ కుపీత కామి సీ వాజ్కా రోపితా కరరుహా వరామర్శేన - 

సార్యతే వీణా. ఇమా అవరాః కుసుమరసమత్తా ఇవ మధుకర్యో 

ఒతిమధురం |వగీతా గణికాడారికా నర్శషన్తే, నాట్యం పాఠ్యన్నే 

నశ్ళజ్ఞారమ్. అవవల్లితా గవావేషు వాతం గృక్షాన్సి సలిలగర్లర్యః, 

ఆదిశతు భవతీ, 

న 

కారమును _ బేవతాశారమును అనుట _' వెందినవారు _ 'శ్నీకే పుణ్యే అన్న 

శాస్త్రము బడి, అందుండి రాలి పోవుదురనుట కలిగినదే. తాళములు _ కంచువి _ 

గుండ మెనవి నిరంతరము వాదనలో ఒరయికకలిగి, తళతళ నత త్రములవ లె (పకా. 

శించుచుండును, వానిని తాళనిప్రుణులు అండముగా ఎగిరిపడునట్లు చేయుదురు, ఆపు 

దది మింటినుండి డుల్రి న నక్నతేమువ లె కళతళ లాడు చుండును, వంశః = పిల్లన గోవి - 

తు మదల మోంఠతవలె ఇంపుగా చాయింపం బడుచున్నది, (కోవిమోయతను 

గు మ్మెదధ్యనియనుట మె, తేయుని వణకాన, ఇయం అపరా వీణా _ ఇదిగో మటే 

యొకటి, వీకా,, ఈస్యాక౯ా[పణయకుపితే = ఈప్యు౯ చే ('పణయకుపిత యైన 

కామినివో లె, _ కోపముతీచుకాటక నాయవని ఒడిలోేనికి ఎక్కి ౦చుకోయిడిన 

దానివలె _ ఒడిలో "పెట్టుకొనంబడినదై, గోళ్ళ మిటుటచే వాయింపంబడుచున్నది _ 

కామినియు కాంతుని చుంబన కరరుహపరామళ౯జాలం బొందును, అలుక తీపకాను, 

ఇమే అపరే ౫ణికాదారికాః ... = వీరుగో. వీరు వేటు _ బోగ ముపిల్ల లు, కోసుమర'స 

మత్తా మధుకర్య ఇవ _ మకరందముచే మత్తాగొన్న ఆడుతు మ్మెదలవ లె. ఆతినుధురం 
(పగ్గీతాః = ఎంతయు వెవికి ఇంపుగా పాడుచున్న వారై, నాట్యము “ీపజాండు 

చున్నారు _ ఆడింపయిడు చున్నారు, శ్చం గారముతో కూడుకొన్న నాట్యమును - 

నాట్యవ స్తువును, పాఠ్య చే = చదివింపంబడు చున్నారు, వాచికాఖినయము నీపక౯ా.. 

బడు చున్నారు, వాక్యముల యుచ్చారణలో అథా౯బనుగతమగు మెలకువలు 

ఎన్నియో వలయును, అ చెల్ల నేపకాంబడుచున్నది, గచా తేషు = కిటికీలయందు, 

సలిలగ గ జార్యః = నీటికుండలు గరగలు, అపవల్లీ తాః = (వేలంగ ట్రంబడిన వై, 

వాతం = గాలిని, గృవ్షాన్తి = (గహించుచున్నవి _ అట్లు గాలికి వాటముగా నుంచిన 

వండలనీరు ఎక్కు_వ చలువగ అదియగును, 
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[హీహీభో, ఇదో వి చఉష్టే వటళ్ళే జువదికర తాడిదా 

జలధరా విఅ గమ్మిరం ణదన్ని ముదజ్లా, హపీణపుక్తైట విల గఅ 

ణాదో తారఆఓ ణివడ న్ని కంనతాలా, మహుఅరవిరుఅం నిల 

మహురం వజ్జది వంసో, ఇఅం అవరా ఈసావ్పణలఅ కోవిద కామిణీ 

విఅ అజ్కా_రోవిడా కరరుహావరావమురిసేణ సారిజ్ఞది వీణా, ఇమాఓ 

అవరాఓ కుసుమరనమత్తాఓ విఅ మహుఅరిఓ అదిమహురం వగీదాఓ 

గణిఆదారిఆఓ ణచ్చీఅన్సి, ణట్టఅం వదీఅన్ని, నసిజ్ఞారఓ, ఓవగ్గిదా 

గవ స్టేసు వాదం ₹ేజ్హ న్ని నలిల గగ్గరీఓ. ఆదినదు భోదీ ]. 

చేటీవ్ ల్యే త్యార్యః, వ్రమం వజ్బుమం (వకోష్టం (వవిశ 

త్యార్యః. [ ఏదు వదు అబ్జో, ఇమం వజ్ళువుం వఓట్టం వవినదు 

అట్ట), 
విదూ.___( (ప్రవిశ్య దృష్ట్యా చ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇవూపి 

వషఖ్బుమే [వకోస్టే ఒయం దర్మిదజనలోభో త్పాదనకర ఆహర 

త్యువచితో హిబ్లుతె లగస్థః వివిధ సురభిధూ మోద్దారైె ర్నిత్యం 

సం'తొవ్యమానం నిశ్వసి తీవ మహాననం ద్యారముఖై ః అధిక 

ముత్సుకాయ తే, మాం సాధ్య మాన బహువిధ భత్యభోజనగ నః, 
రా యానానానానాోలో 

ఇంక _ పజఇ్బ్బుమం - ఐదవకత్మ్యు, 

దరిిదజన +. = “పేదలకు ఆసపుట్లిం చునది, అయం = ఇదిగో, ఉపచితః = 

ేరిన, హిజు'తై అగనః _ ఇంగువ (కూడిన) నూనియవాసన అంతటను ఆక సిళాంచు 

చున్నది, నిత్యం సంత హ్యమానం +. = ఎల్లప్పుడు, వేంగుచున్న దై; మవోనసం = 

వంట యిల్టు, ద్వారము ఖైః = ద్వారము అను నోళ్ళగుండ, వివిధసురఖి ... = పలు 

“కెజంగుల సువాసనలుగల పొగల (తేన్చులతో? నిట్రూచుళా చుం బోలె నున్నది. 

ఉఆక్చేకు, మాం అధికం ఉత్సుకయతి = నన్ను “మిక్కిలి ఆసగొల్బుచున్నది _ 

చాకు తిను నాస పుట్టించుచున్నది, _ (ఏదనగా సాధ్యమాన =... = తయారు 

వేయయడుచున్న ఫలు తెజంగుల తినుబందముఅ యు (అప్పచ్నులయు), చి తాన్న 
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అయ మవరః వటచ్చర మిన హతవళూదర చేశిం ఛావతి రూవిడారకః, 
బహువిధాహార వికార మువసాధయతి సూవకారః, బధ్యనైై 

మోదకాః, వచ్య శ్రే 2ఒపూవకాః, ( ఆత్మగతమ్ ) అపీదానీ మిహ, 

వర్గితం భుజ్ త్య ఇతి పాదోదకం లకే, ( అన్యతో ఒనలోక్య చ) 

ఇహ గన్ధ ర్వావ్వరోగ లై రివ నివిఛాలంకార శోభిత గణి కాజ్బనె 

ర్బన్గులె శ్చ యత్సత్యం న్వర్రాయత ఇదం గేహమ్. భోః న్ 

యూయం బన్లులా నామె, 

[హీ హీ భో, ఇదో వి నష్బు మే వట కై అఅం దలీద్ద జణ 

లోహుప్పావణఅరో అహరఖఇ ఉవచిదో హిబ్లు తెల్లగ న్లో, వివిహాసుర 

పీభూముగ్గ రేపీం ణిచ్చం నం తావిజ్ఞమాణం శీననది విఅ మహోణనం 

దువారము హేహిం, అధిఅం ఉసుసా వెది మం సాహిజ్జమాణ బహువిహా 

భ క్ట భోఅణగన్ల', అఅం అవరో వడచ్చరం విఅ పోట్టిం ధోఅది రూపి 

ములయు వాసన, ఆయం అపరః _ ఇది మజభీయికటి _ రూపి దారకః = నూనరి 

బాలుడు _ వంటకు జంతువులను జంపి మొంసాదికము వీదము చేయువాడు _ గుడ్డ 

పీలికవ లె చంపినదాని పొట్టలోని మాంసఖండమును _ ధావతి = కడుగుచున్నా-డు. 

చెత్తుటిమరకలు మొదలె నమెల పోవునట్లు _ నూప కారక _ వంట వాడు బహు 

విధ _ ఆహారవికారం = పలు తెణంగుల యాహారముల (వికార =.) కలపుటలను 

చేయుచున్నా (డు, మూద కా; = లడ్డులు _ (మొదలె నవి) బథ్య చే = ముద్ద పట్ల 6 

(కట్టల బడుచున్నది, అపూపకాః _ వడలు మొద లై నవి, పచ్య నే = ఊడికింపం 

బచున్నవి, వీని నన్నింటిని చూడగా చాపనయ్యక నోరు ఊరిపోవుచున్నది. ఆత్యే 

గతమ్ _ తనలో అనుకొనుచున్నాండు _ ఇదానీం ... = ఇప్పుడు ఇక్కడ వడ్డన 

చవేయంబడును _ భోజనము చేయుము అని _ పాద్యము పొందుదునా ? తినంబోవు 

ముందు కాళ్ళు కడుగుకొనుటక, _ ఈలంజ ఆమాట యనంగూడదా అని వాని 

యాస _ అన్యతః అవలోక్య = మటియొక వై పుచూచి, ఇక్కడ _ గన్థర్వాప్సరో 

గణెఃఇవ ,.. = గంధవుకాలయు అచ్చరలయు గుంపుల చేతం బోలె పలు తేజం 

గుల యలంకారములతో రాణీంచు బోగమువారిచేతను బంధులుల చేతను, (యత్ 

సత్యం = ) నిజము చెప్పెదను స్వగకామో యన నున్నది యాయిల్లు, భో శే 
యూయం ,,..మోరెవరు బంధులులు అనా, 
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ఊారపీ బహువిహాహార విఆరం ఉవసాహేది సూవఆరో, బక్జ్ఫిన్కి 

వడ ఆ, వక్ళూన్సి అఫూవఆ, అవి డాణిం ఇహా బడ్డఅం భుజ్జుసు 

త్త పాదోదఅం లహిన్సమ్, ఇదో గగ్భవ్వచ్ళురగ కో కోపం అం విపిహో 

లంకార సోహిచదేహిం గణికా జతేహీిం బనులేహిం అ జం నచ్చం 

సస్మీఅది వదం గేహామ్. భో, శేతుహే హా బన్గులా ణామ |]: 

బన్గులా_వయం ఖలు 

శ్లో, వరగృ్భపహాలలితాః వరాన్న పుష్టాః 

వరధననిర తా గుశణే వ్యవాచ్యా 

గజకలభా ఇవ బన్హులా లలామః, ౨౨౮ 

వీదూ.____ఆదిశతు భవతీ, [ ఆదినదు భోదీ 1. 

చేటీ__.వ త త్యార్యః, ఇమం మష్టవకోష్టుం (వవ్ 

'త్యార్యః, [ ఏదు ఏదు అజ్ఞో, ఇమం ఛట్టుం వఓట్టం వవినదు అ 

శ్లో ౨౮, పరాబ్దనాను = పరాయి స్త్రీలకు, పరఫురుమే.! = పరాయి 

పురుషుల చే జనితాః = ఫుట్రినారము _ పరగ్భవాలలి తాః = పరాయివారి యిండ్లలో 

ఆడుకొన్నాము _ పనీతనము గడపినా మనుట, పరాన్న పుష్టోః = పరాయివారి 

అన్నముతో బలినినారమ్కు పరధననిరతాః = పఠాయివారి భనమున సే ఎప్పుడును 

ఆస ప్రలమ్ము గుణోషు = గుణములయందు _ ఆ(పస్తావమున, ఆచాణ్యాః = వైప్పు6 

గాడని వారము గజకలభాఇషవ = ఏనుగు గున్నలవలె, లలామకః = విలసీల్లుదుము, 

ఒకనికి, పరాయివానికేే ఒక పరాయిదానియందు ఫుట్రి, మట్ీొక పరాయి 

యింట "పెరి(గి, పరులయన్న ముతో బలిని నారము, పరాయివాందే మావవలయు 

డబ్బు పెట్టును, _ ముంచి గుణాల ప్రస్థావమున, మాెేరైనను ఇెప్పంగూడదు, 

పీనుగు గున్నలవలె హాయిగా విచ్చలవిడి విలనించుచుందుము _ విలాసముగా 

తిరుగుచుందుము, 

ఇంక ఆణవకత్యు _ కట్టుట ఇక్క_ట మఠలచుట 'సానపట్టుట మొదలగు 

నన్ని పనుల చేపకారులగు అగసాలెలు ఉన్నారు _ ఇక్కు_డ _ శిల్చినః = శిల్చులు _ 
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విదూ-___( (పవి శ్యావలోక్య చ) ఆశ్చర్యం భోః, ఇ హాోపి 

వస్టే వకోష్టే ఒమూని తావ త్చువర్షరత్నానాం కర్ణతోరణాని 
సలరత్నవినివీప్తా నీన్హ్రాయుధ స్థాన మివ దర్శయన్ని, వైడూర్య 
మౌ కిక (వవాలక పువ్చరా గేన్ష్రసీల క -ర్కే_తరక వద్దురాగ మరకత 

(వభృ్ళతీ [నత్నవి శేషా నన్యోన్యం విచారయన్ని శిల్సినః. బధ్యన్నె 
జాతరూ వై ర్యాణిక్యాని, ఘట్య నె సువర్షాలం కారాః, ర కృసూ[ లేణ 

(గథ్యన్నె మౌక్తికాభరణాని, ఘృమ్య నె ధీరం వెడూ ర్యాణి, 

ఇద్యన్వై శక్ 9, థా ర్ధృ్రమ్యన్వె [(వవాలకాః, శోమ్యన్న ఆర్ష 

కుజ్కుుమ (వన్నరాః, సార్య తె క స్తూరెకా, వికేపేణ ఘృమ్య తే 

చన్దనరనః _సంయోజ్యన్నై గన్టయు.క్కయః, దీయతే గణికాకా 

నక్తీ పనివారు _ సువణకారత్నా నాం =. =బంగారుయొక్కా యు రత నాలయొక్క_యు 

న క్టీ తోరణములు, ఇం|దనీలములు తాపినవి, ఇం్యదాయుధము _ ఇం దధనుస్సు 

ఉండు చోటుం బోలె, తోంపించుచున్నది, వెదూర్య ... = మొదలగునవి నవ 

రత్న భేదములు _ కేకాతనక _ ఇదియు ఒకరకపు రత్నము _ ఆన్యోన్యం విచార 

యగన్టి _ ఒండొొరులతో ఆలోచించుకొనుచున్నారు _ మంచిసెబ్బరలను _ ఇట్లు 

కూతు జామా అట్లు కూతుకామా అని, బంగారుతో మాణిక్యములC గట్టుచున్నారు = 

(కొందబు బంగారునగ లే చేయుచున్నారు - ర కనూ(తేణ wo = ఎట్టిని జార 
టు 

ముతో ముత్యాల యాభరణములు _ హారములు _ అనుట, కట్ట్ల(ణబడుచున్నవి, ఎల్లి 

దార మైన తెలుపు ఎబుపుకూడి దండ ఎహ్కు_వ యందముగా నుండును, ఫఘృష్య స్తే 

ధీరం ... = వెడూర్యములు (ధీరం = గట్టిగా _ ఆవి చాల కఠినమెన వైనం 

దున _ సాొనపట(బడుచున్నని _ శంఖములు పగులంగొట బడుచున్నది, (శు వాలకాః = 
లు లు 

పగడాలు _ శాకౌః = సానలతో _ ఆ ద౯కజు్క_ మప సరాః _ పచ్చి కంకువు 
దా ట్ 

చటలు గంద ఫుబిళ్ళలవ లె శోహ్య ని = ఆజెపెటం బడియున్నవి _ సార్యతే = 
ఇ par.) ళం 

కజగ౧బడుచున్నది _ కనూరి _ విశేషేణ 4. = ఎక్కు_వగా చందన ద వము 
అణాల 

సానపపె తీయయిడుచున్నది _ సంయోజ్య నే = కలుప6లబడుచున్నవి _ (నానా) 

సువాసనలు _ పరిమళ | భవ్యములు _ గణికా కాముకానాం = బోగమువారి 

(కిని వార్సిం గూడవచ్చిన కాముకులక _ కోడెకాం డక _ ప చ్చకష్పు 
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ముక దొరా; నక ర్ఫూరం 'తామ్బూలమ్, అవలోక్య తే నకటాకుమ్. ' 

(వవంర్శతే హోనః, వీయతే చానవరతం నసీత్కా-రం మదిరా. ఇమే 
చేటాః, ఇమా శ్వేటికాః, ఇమే అవశే ఒవథిరితపుత డారవి త్త 

మనుష్యా ఆనవకర కావీతమదినై ర్లణికాజనై ల్యే ముక్తా స్పే పిబన్సి 
ఆదిశతు భవతీ, 

(హీ, హీ భోః, ఇదో వి ఛే వీరే అముం దావ సువళ్లి 

రఅణాణం కమ్మైతో రణాఇం ణీలర అణవిణిక్ట తాం ఇవ్రాడహట్టాణం 

విఅ దరినఅ న్ని, వేదురిఅ మోత్తిఅ వవాలఅ పుప్పారాఅ ఇన్షణీల కక్కి 

తరఅ వద్మరాఅ మరగఅ వహుదిఆఇం రఅణవిసేసాఇఖం అక్షోణం 

విచానేస్తి సివ్పీణో, బన్ని జాూదరూ వేహిం మాణిక్కా-ఇం, ఘడ్ 

య్ సువళ్ఞాలంకారా, రత్తసు తేణ గత్తీఅన్సి మాత్శిఆభర ణాఇం, 

ఘసీఅన్సి ధీరం వేదురిఆఇం. ేదీఅన్సి సష్ధాక, సాణిజ్జ స్తి వవాలఆ, 

సుక్టవిఅ న్ని ఓల్ల విదకుజ్కు- మవళత్ణే రా, సాలీఅది సలజ్ఞఅమ్, విస్పాణే 

అది చన్షణరసో, నంజోఈలఅన్తి గన్భజుత్సపీ, దీఅది గణిఆకాముకా 

న 
wrest + 

రముతోడి తాంబూలము ఒ'సంగ (బడుచున్నది, అవలోక్య తే సకటాతం = కడ 

కంటం జూూడయబుడు చున్నది _ (పవత౯ా లే ఎల = నవ్వులు (పవతి౯ల్లుచున్నవి, 

అనవరతం ... = తెంపులేక, నిముసమేని నిలుపక, “సీ అనుమోంతతో చప్ప 

రింపంబడుచున్నది, కల్లు, ఇమే వేటాః = వీరగో నొకరులు _ చేటులు _ చేటి 

కలు _ ఆండుదాసీజనము _ ఇంకను వీరుగోో మటీకొందటు, మనుస్యాః = మౌను 

సులు _ అవధీరిత ,.. =సరక సేయంబడని కొడుకలు భార్యలు ధనము గలవారు _ 

సవకాము మౌనుకొని బోగమువారిపా లె నవారు, అక్కాడ ధనము ఐ పోంగా, 

వారిచే విడిచిపటంబడినవారు _ ఐనను వారిని మొనంజాలక వారివాకీట నే పడి 

యుండువారు, '" ఆసవకరశాపీత మది.రెః _ (కల్లు దుత్తలతో (శౌ బడిన 

కల్లుగల, గణి కాజనెః = భోగ మ.పేల్లల చేత ఇక పొమ్మని విడిచిపెట్ట బడిన వారు ల 

కల్లుగోస్టి లోనికి రానీ(బడనివారు _ అందబు_(కల్లు) (తాయచున్నారు _ గోష్టికి - 

ఆపానమునవ పోంగా _ మిగిలిన దానిని అనుట, , 
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కాం సక ప్వూరం "తా వ్చూలం, అవలోఈఅది నక డక్ట అమ్, పఅట్లది 

హోసో, పివీఅది అ అణవరఅం నసిక్కారం మఇరా, ఇమే చేడా, 

ఇమా చేడిఆఓ, ఇమే అవే అవధీరిద పుత్తదారవిత్తా మణుస్సా 

ఆనవకరఅవీదమది శేహిం గణిఆజణేపిం జే ముక్కా. తే వీఅన్నిః 
ఆదినదు భోదీ 7, 

చేటీ___ తె త్యార్యః, ఇమం నవమం (వకోష్టం (వవిశ 

త్యార్యః, [ఏదు వదు అజ్ఞో, ఇమం నత్తమం వఓట్టం పవిసదు 

అజ్ఞ ], 

విదూ._.__( (వవి శ్యావలోక్య చ) ఆశ సర్వం భోః; ఇ హాషి 

నవ్హమే వకొష్యే సుశ్లిష్టవిహజ్జవాటీ సుఖనిషణ్ణా న్యన్యోన్యచుమ్బన 

వరాణి సుఖ మనుభవ న్ని పారావత మిథునాని, దధిభ కృపూరితో 

దరో (వాహ్మణ ఇవ సూక్తం వఠతి వజ్షురశుకః, ఇయ మవరా 

నంమాననాలబ్ధవస శేవ గృహాదడాసీ అధికం కురకురాయ తే మదన 

ఇంక (సప్తమ =) వీడవకక్యు _ లోగిలి. _ ఇవా ఆసి = ఇందును _ వానం 
బోలెనే_ పారావతమిథునాని _ పావురా జతలు _ పెంటియు పోతును కూడినవి, _ 

సుక్లి ప్త ==. = అందముగా అమర్చంయబడిన పకులవాడలో హాయిగా కూచుజాండి, 

ఒండొంటిని ముద్దుగొనుటయందు ఆస క్త మెనవిి హాయి యనుభవించుచున్నవి, ధధి 

భక, = పెరుయగుకూటితో నింపంబడిన పొట _ కడుపు _ గలదె, (అటు పొట 
అటి లు 6... య లు 

నింపుకొన్న) (వావ్మాణునివలె (నూ క్షం =) చక్కలూాేపికన మంచి మాట 

లను _ పౌరుసాది వేదనూ కృముంబో లె _ పలునచున్నది, ఇయం అపరా _ ఇది నుతీ 

యొకటి, మదనసారికా _ మదన లేఖలం గోని పోవును శాంబోలు _ (దీని మాటిన 

దేళ్యయాప మగునా _ మెనావరివి_అని చే, బేం.ళా స్త్రులవారి యాళంక,.) ఈసారిక _ 

గొరవంక, సమ్మాననా అబ పసరాబఇవ _ మటింత ఆదరముతో చూచుట చే ఎక్కువ 

చనువు _ చొరవ _ పొందినచదె, అట్టిదే ఐన యింటి పనిక ల్మెవ లె, అధికం = పెల్లు గా 

కరకరయను-చచు నే యున్నది _ పనిక లయు అట్టిది; కలుగ (శేనికొని, ఏదియో గొణు 

MR-— 35 
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సారికా, అనేక ఫలర సా స్వాద్మ వహ కా కుమ్మ దా సీవ కుూూజతి 

రమ్బరాః, యోధ్యన్తె వర పుష్పా, ఆలమ్బి తా సాగద న్వైసు సవర 

లావ కాః, ఆలావ్యనైై క పీష్టులా:, (చేవ్వన్నై వజ ఇరకపోతాః, ఇత 

నతో న చితిత ఇ వాయం నహర్షం. నృత్య (నవికిరణ 

నంత ప వమిశ్హోవై ర్యిధువ తీవ పౌసాదం గృహానుయూరః, 

(అనక ఒవలోక్య) ఇతః విళల్లీక్సతా ఇవ చన్ద)పాదాః వదగతిం 
శిక్షమాణా నీవ కామిసీనాం వత్చా త్పర్మిభమ సన్తి రాజహాంసమిథు 

నాని, ఏతే 2=వశే వృద్ధమహాల్లకా ఇన ఇత స్మృతః సంచరన్తి 

గుచు చెప్పుచుచే యుండును. అచీక ఫలర సాస్వాద (పవ్యాష్ట కళ్లొ _ నానాఫల 

ముల రసములు రుచిగా (తాయ సంతసమున ర క్తియెక్కిన గొంతువో ఆండుకో 

యిల కూయుచున్నది _ నమ్మ దాసీ ఇవ _ తాపుకాడుక త్తెవలె _ (ఆ ప్లే), చేవళము 

అలో హారతీయెత్తు కంభ(దీపృమును తెచ్చునది _ శాంబోలు _ ఆది హారతిపాట 

యుం వాడును, ఒక వ్యాఖ్యాత _ ఇంటికి నిటిఫండ మోయు పనిక ల్తె, కోండ 

మో6(తలో 1శమవినోద మునకు (మధురముగా నే హుంకరించునది _ అన్నాడు, 

నాగ దంతములయందు _ గోడలో నిడుప్రుగా బిగించిన మేపలందు _ పజ్షురపర 

మ్పురాః = పంజరముల బారులు _ లావకాః _ లావుక పిట్రలు ల యోధ్య నే = 

యుద్దము చేయింపంబడు చున్నవి _ అదియు వినోదము గా 'చూడ(దగియుండును _ 

క పిష్ణులాః = కముజాలు _ పిట్రవిశేపము _ ఆలాహ్య "నే = మాటాడింప( బడుచున్న వి, 

పఖురక వో తాః _ పంజరముఅందలి పావురములు _ . జాబులతో _ ఊరకే _ కాని, 

(మ్య చ్చే = పంపయుడు దున్న వి. ఆ ట్లని పోయి మింట తిరిగి మరల ఏ వేళవ 

ఇంటికి చేరంబాట్తును, గృవామయూారః_ పెంపుడు నెమిలి, వివిధ మణి చితిక ఇవ = 

నానారంగుల మణులు తాపినదియుంబో లె ఇతః తతః = = ఇక్కడ అ్రక గ్రాడ సంతో 

షముతో ఆడుచున్న దై రవికిరణ సంత ప్పం = సూర్యకిరణములక వేండియెక్కి_న, 
(ప్రాసాదం = మేడన్సు, పత ఆశే చె = రెక్కలను పె పకివిససుటలతో, వీంచుచుం 

బోలె నున్నది ఇతః = (మతి యిక గాడ, సిల్లోక కృతాః _ మొ త్రము చేయ(బడిన 

చన్ద్ర పాదా ఇవ = చం దకిరణములంబ్లోగనివి, రాజవాం సమిథునాని = రాయంచలజ 

తలు _ పెంటిగండ్లు, పదగతీం శికమాణాని ఇవ = పదముల నడకను చేచుకాకొను 

చున్నవియుం బోల్కె కామినీ నాం పశ్చాత్ = హాెయలుకి తీయల వెను వెంట నే, 
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గృహాసారసాః, ఆశ్చర్యం భో, (వసారణం కృతం ౫ ణికాయా 

నానావవీ,నమూమోః, యత్సత్యం ఖలు నన్ననవన మివ మే గణికా 

గ్భహం [వతిభాన తే, ఆదిశతు భవతీ, 

[హీ ఫీ భో ఇధో వి నక్సమే వీస్తే సులలిట్ట విహాజ్ఞ 

వాడీసుహణినణ్ణాలం అక్హోళ్లు చుమ్చుణవరాఇం సుహం అణుభవసి 

పారావదమిహుణాఖం, దహిభ త్తపూరిదోదరో బమ్మణో విఅ సుత్త ౦ 

వడది వజ్జురసుఓ, ఇఅం అవరా సంమాణణాలద్ధవనరా విఅ ఘర 

దానీ అధిఅం కురుకురాఅది మదణసారిఆ, అణేఅఫలర సా స్పాద 

హుట్టకకా కుమ్మదాసీ విల కూఅది వరపుట్టా, ఆలమ్బిదా ణాగ 

దనస్తెసు వ వష్టరవర మృ్పరాఓ, జోధీఅస్పి లావఆ,. ఆలవిఅ సన్తి క విల్ష లా, 

వేసీఅన్ని వళ్ఞులకవోదా, ఇదో తదో వివిహ మణిచి తలిదో విల 

అఅం నహారినం ణచ్చనో రవికిరణ నంత త్తం వళ్టు స్టే వేహిం విధు వెది 

విఅ పాసాదం ఘర మోరో, ఇదో సిజ్తీకి దా విఅ 'చన్షపాదా వదగదిం 

సిక్షనా వ్అ కామిణోణం వచ్చాదో వరిబ్భమ న్ని రాఅహంనమిహుణా, 

వచే అవే వుడ్డమహల్ల కా విఅ ఇదోతవో నంచర ని ఘరసారసా, 

కీ హీ భో, వసారణఅం కిదం గణిఆవ ణాణావక్షి నమూ హేహిం: జం 

నచ్చం క్ట ణన్షణవణం విఅ 'మే గణిఆఘరం వడిభానది, ఆదవినదు అజో, ] 

ఇటునటు తీరుగుచున్నవి _ పెంపుడువి కావున వెంటందిరుపట _ ఆడి గతినేచుకా 

కొనుటకో యని ఉ లేత. _ గృహాసారసాః _ పెంపుడు బెస్టరులు _ వృద్ధమవాల్ల కా 

ఇవ = ముసలి షండుల _ జీడులవలె నానాపహీ సమూ పె మాక ఈ పరీ తేజంగుల 

పతుల గుంప్రులచేత, గణికాయా(పసారణం కృతం = బోగముదాని యొక్క _ 

వసంత సేన యొక్క వ్యాప్తి ప్ క్రీతిలా| పతీస్టాపనము అనుట _ కృతం = శావింపంబడీి 

నది, యత్సత్యం _ (ఇంతే యెందులకు ? నిజముపలి కెదను ఆ నన్లనవనం ఇవ = ఇం 

'భునితోంటవలె _ అనగా ఈలోకాన మటీ యేదియు సాటి గాదు _ ఈబంగాళావ, 

గణీకాగ్భవాం _ బోగముదాని _ వస '0త చేనయొక్క_ యిల్లు, (పతిభాసతే ఖలు _ 

శోంపింపంజేయుచు (పశాశించుచున్నది. 
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ఛు అభ ఆహార బధ జో చేట వ తే త్యార్యః, ద్రుమ మష్ట్రమం (వకోష్టం (వవిళ 

త్వ్వార్యః, [ ఏదు ఏదు అజ్ఞో, ఇమం అట్టమం వటఓుట్టం వవినదు 

అజ్హా, ] జ్ 

విదూ.____( వవి శ్యావలోక్య చ) భవతి, క ఏవ వట్టపావా 

రక (పావృతో 2_ధికతర మత్యద్భుత పునరుకాలంకారాలంకృతో 

ఇ_జ్లభ క్షః పరిస అ న్నిత _సృతః వరి 'భ మతి, 

[ భోది, కో వసో వట్టపావార అపాఉవో అధిఅదరం అచ్చ 

బ్భుద పుణరు-తాలంకారాలంకిదో అజభ జేపాం వరికలనో ఇదో తనో 
౧ 2; త్తు నా 

వరిబ్బమది ] 

చేటీ__ఆర్య, వవ ఆర్యాయా (ఖాతా భవతి, అజ్ఞ, వసో 

అజ్జఆవ భాదా భోది ] 

విదూ___.కియ తృపశ్చరణం కృత్యా వనన్నసేనాయా [(భాతా 

భవతి. అధవా (కిటి అం తవచ్చరణం నుదు అ వన నృసేణాఏ 

భాదా భోది. అధవా] 

ఇది యెనిమిదవ కత ల 

(ప్రవిశ్య అవలోక్య _ (ప్రవేశించి చూచి, భవతి, కవీషః ... = ఆమ్మా, 

ఎవ6డీయన, పట్టు ఉ త్తరీయముతో కప్పుంబడినవా౭డై, ఆత్యద్భుతములై న; రకము 

నకు "రెండును, మూండును ఐన ఆభరణములతో _ అధికతరం = ఎక్కువగా 

అలంక రింప6బడినవా6 డై, అజ్బభ క్లేః = ఒడలి విబు ప్రలతో, తొ(టుపడుచు, 

ఇటునటు తిరుగాడు చున్నాడు! 

వ చ జ్ ఆర్యాయాః (ఖాతా = అక్కక _ వసంత సేనక _ తోంబుట్టువు _ అన్న _ 
కియత్ తపళ్చరణం కృత్వా ... = ఎంత తపస్సు చేసి వసంఠ సేనకు అన్నయగును * 

అథవా = అట్లుగాదు, 
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న్లో, మా తావద్య ద్య స్వ్యష 

ఉజ్జ్వలః స్నిస్ధశ్చ సుగ న్టశ్చ 

త థాపి శృళాన ఏథ్యాం 

జాతే ఇవ చమ్చకవృమో ఒనభిగమనీయో లోకస్య, ౨౯ 

[మా దావ జఇ వీ వసో 

ఉజ్జలో సిణిద్దో* అ సుఅన్థ్ఫి అ 

తపా వి మసాణనసీదీ 

వఏజాదో విఅ చమ్నలఅరుక్టి' అణహిగమణేఓ లోఅనస్న ]. 

( అన్యత్ ఒవలోక్య ) భవతి వపా పునః కా పువ్నపావారక 

(ప్రావృ తోపానద్యుగుల నికీవ్వ _తెల చిక్క ణాఖ్యాం పాడాభ్యా 

ముచ్చానన ఉవవిష్టా తిష్టతి, [భోది, వసా ఉణ కా పుల్లపావార 

అపాఉదా ఉవాణజహుఅఆలణిక్ట్ర తృ తేల్ల చిక్క చేహిం పాచేపిం 

ఉచ్చానణ ఉవవిట్లా చిట్టది _. 

నో, ౨౯, మా తావత్ = కూడదు కూడదు _ అట్లనంగూడదు _ 

యద్యపి ఏషః ఉజ్జ (లః ఎం = ఇతండు (ప్రశాళించుచున్నను, ఇకేని చేహము 

నున్నగా తళతళన ఉన్నను, లు అట్రున్న నుం గూడ, శృశానవీ థ్యాం + = మిస 

నంప్రు వాడలో. మొలచిన సంపెంగ _ చెట్టు వలె లోకమునకు _ జనులకు _ 

జేరయబోయరానివాయడు _ కూడంగూాడదనివాండు, 

భవతీ ఏహె పునః +... = అమ్మా మటి ఈమె! పూలు అద్దిన ఉ త్తరీయ 

ముతో _ ముసుగుతో _ కప్పయడినదై. ఉపానద్యుగళ ,.. = వెప్పులజోడులో 

పెటయబుడినవియు _ చెప్పులు తొోడుగండినవియు _ నూనె(శాటుచుం) బో లె 
ళు . Dn లు 

వియు త్రో కొన్న) ఎతెన ఆసనము నున్నగా నున్న నగు పాదాల (కూడు న్నదె) లేనే సనమున 

కూచుక౯ాండియున్న ది. 
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చేటీ__అర్య, ఏహపో ఖ ల్వస్మాక మా ర్యాయా మాతా, 

[ అజ్ఞ ఏనా క్షు క్ట అహ్మాణం అజ్ఞఆవ అతిఆ |]. 

విద... అపో అస్యాః క వర్షక డాకిన్యా ఉదరవిసారః, త 

తీ. మేతాం (వ వెళ్య మహాబేవ మివ ద్యారశోభా ఇహాగ్భ హే 

నిర్మితా! [అహో సే కవట్టడాఇణీవ పోట్టవిజ్ఞారో, తా కిం వదం 

వవేసిఅ మహోదేవం విఅ దుఆరసోహో దహ = ఘే ణిమ్మిదా * ] 

చేటీ__హాతాశ, మైవ 'మువహా సాస్మాకం మాతరమ్. 

ఏషా ఖలు చాతుర్ధి కేన పద్య తే, [ హదాన, మూ ఎవ్వం ఉవహాన 

అహ్మాణం అత్రి అక్, వసా క్ట చాడల్టిఏణ వీడీఅది 7 

విదూ_._( నవరిహోనమ్ ) భగవం శ్చాతు ర్థిక, వతే నోవ 
కారేణ మా మపి (బాహ్మణ మవలోకయ, [ భఅవం చాజఉర్టిఅ 

ఏదిణా ఉవఆశేణ మం పి బమ్హ్మణం ఆలోవ హి), 
అలా 

ఆర్య ఏసా ... = అయ్యా, ఈమె మాయక్క_క అమ్మగదా* అహో _ 
ఆశ్చర్యము _ అస్వాః ఈమెకవ _ అపవితొన్నము తీనుడాకినికిం బోలె _ 

సిశాచమునకుం బోలె పొట్టపెంఫు ! తత్ కిం = మణి ఏమి, ఏతాం(ప్ర వేళ్య అం = 

ఈ మెను మహాదేవం ఇవ = పెద్దదేవుని (విగవాముం బోలె _ లోపల ప్ర వేళ 

పెట్టి ఈయింట _ ద్వార వోఖా = = ద్వారము దాని యలంకారము _ ఆదంతయు, 

నిమికాశా కిం = నిమి౯ాంపంబడినదా _ కట్టి తయారు చేయ(బడినదా®ి ఈమెకు 

ఈ మెపొట్టనుం జూ-చిన అవి ద్వారమున పట్టునట్లు లేవే, 

వాతాళ _ నిధాళలగ్యుండా, మాయమ్మను ఇట్లు ఎగతాళి చేయక, ఈ మె 

చాతుధికకము అను రోగముచే బాధపడుచున్నది _ ాతుథి౯జకము అని 

ఒకవిధ మెన జ్వరము _ అది (ప్రతి నాలుగుదినములవ ఒకతూణి కాయును _ 

జ్వరముల _ విధములు . దినము మౌచిళలా దినము వచ్చునది, "రండు దినాలవ ఒక 

దినము కాయునది _ మూండుదినాలపవ _ నాలుగుదినాఅకు _ ఆని కలవు, 

భగవకా చాతుధికాక ., * = స్వామి చాతుథికాకయ్యా, ఏతేన ఉప 

శాలేణ ... = ఈ యుపకారముతో _ ఇంత పొట్ల పెట్టుట మొదలె నదానితో _ 

(బ్రాహ్మణుని నన్నుం గూడ చూడుమా, అనుగ పీంపుమో, 
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చేటీ__పాతాశ, మరివ్యసి. [ హడాసన మరిస్ససి క. 

విదూ.__( నవరిహానమ్ ) దాస్యాఃపుత్కి), వర మోాదృశః 

శూనవీనజఠరో మృత నవ [దాసీవ ధీవ వరం ఈదిసో శరాణకీణ 

జఠరో మువో జవ, ] 
లు 

శ్లో, నీధుసురానవమత్తా 

ఏ తావదవస్థాం గతొాహి మాతా 

యది [మియ తే 2.[త మాతా 

భవతి శృగాలనహ్ననవర్యా ప్రి కా, వం 

[ సీధుసురానవమ త్రిఆ ఏఆవళ్ళం గడాహి అత్తిఆ 

జం మరఇ ఏళ్ల అత్తిఆ భోది సిఆలనహాన్పవజ్జ త్తిఆ. ] 

వాతాళ, మరిష్యసి ల ని భాకాగ్యు. డా, చత్తువు ల అజ్వరాన, దాస్యాః 

పతీ +. = లందెకూతుర్యా, ఈద్భళః ఎం = ఈనాఫు (= ఉబ్బు), బలుపు _ 

ఎత్తును వైశాల్యమును గల పోట్ల కలిగినవాడు, మృత ఏవ వరం = చచ్చిన నే 

చేలు, 

ల్లో, 30. సీధు నుర ఆసవ మత్తా _ చెజిన పండినక్తైన దాని రసాన 

వచ్చునది సీధువు; లేత దై న, ఆసవము _ వరిదంటు బెల్లము పిండి _ మొదలై నవాన 

తయారగునది సుర _ ఇవి మద్య భేదములు _ వీనితో కైపెక్కి, ఏతావద్ ... = 

ఇంతటి యవస్థక వచ్చినదిగ దా, అత్తా - అమ్మ, వాతా = అమ్మ, యది ఆత 

(మీయతే = ఇక్క_డచచ్చుశేనిి, శృ గాల ... శాభవతి = నక్క_లువేయింటికి _ 

జేయి నక్కాలకు (కృ షిక)) చాలినట్లిది అగును, 

అన్ని విధాల మద్య ములం (_ఈాలగి అమ్మ ఇట్లు ఇంతగా బలినీనదే _ అమ్మ 

యిక్కడ చచ్చనా_ ఈకశేబరము  వేయినక్క_ల యాహారమునక చాల? 

బోలును, 
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భవతి, కిం యుష్మాకం యానప్యాతాణి వహి! [ భోది, కిం 

తుమ్హాణం జాణవ తా వహాదస్తి * ] 

చేటీే__ఆర్య, నహి నహి,. [అజ్ఞ ణహీ ణహిిః 

విదూ.___కిం వాత వృచ్చ్యశతే, యుష్మాకం ఖలు (మమ 

నిర్శులజలే మదననము( బే నృసనితమృజఘనా న్యేవ యానపా._తాణి 

మనోహారాణి, వవం వనన్తసేనాయా బహువృత్తాన్న మష్ట వకోవం 

భవనం (జేక్యు యత్సత్యం జానామి, వకస్థ మివ తివిష్టవం దృష్టమ. 

(వశంసితుం నాసి మే వాగ్విభ వః, కిం తావ ద్దణికాగ్భుహమ్, 

అథవా కు శర భవనపరిచ్చేద ఇతి, కుత్ర యుష్నాక మార్యా. 

[50 వా వత పుచీ*అది. -తుమాణం క్షు 'పేమ్మణిమ్మలజ లే 
ఇ నా పాళి ఫ "6 

మఅణనసముద్దే క్థణణిఅమ్బుజహణా క్లేవ జాణవత్తా మణహరణా. 

ఏవ్యం వనన్తసేణావఏ బహువు త్త న్నం అట్టవటఓట్టం భవణం సెజ్టిల జం 

నచ్చం జాణామి, ఏకతం విఅ తివిట్టఅం దిట్టమ్, వనంసిదుం ఇల్లి 
థి 6 లం చు 

మే వాఆఅవిహవో, కిం దావ గణిఆఘరో అహవా కుబేర భవణ 

వరిచ్చేదో తీ, కహిం తుహబ్హణం అజఆ క. 
అని లు 

భవతి కిం యుష్మాకం యానపాతాణి వవాన్థి _ ఏమి మివ ఓడలు 

(వ్యాపారమునవృ (ప్రయాణముచేయు నా € ఓడ వ్యాపారమునం గాక ఇంతే సంపద 

కలుగునా! _ అని అడుగుచున్నా డు, 

ఆర్య నహి 08 అయ్యా, "లేదు లేదు, 

కిం వా ఆత పృచ్చ్య కే _ ఈవిషయమున అడుగవలయునా ౪ యు హ్మోక ౦ 

ఖలు ....= మోక (పీమయను నిమజాల _ ఉప్పన కాని జలము గల మదన _ 

శాము6డను _ సమ్ము దమందు, సన ... = పౌలిండు పిలులు “మొలలు నే ఓడలు 
| ఆని ౮00 =) 

ఏవం వస నసేనాయా .., = ఇటు వసంత సేనం గూచిల౯ాన చాలవృత్తాం 
అటి య pr.) 

తము, ఎనిమిది లోగిళ్ల భవనముం జూచి నిజము చెప్పుచున్నాను, నాన ఏమి తోం౭చిన 

దనలగా ఒక్కు_టం జేరిన ముల్లోకములం జూచితి నని, దానిం బొగడుటక నాకు 
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చేటీ__ఆర్య, వపా వృత వాటి కాయాం తిష్టతి. త త్ప్రవిశ 

త్యార్యః, [అజ్ఞ వసా రుక్ట వాడిఆవ చిట్లది, తొ వవినదు అజ్ఞో 1 

విదూ_ ( (వవిశ్య దృష్టా చ) ఆశ్చర్యం భోః, అహో 

వృతవాటికాయాః న|శ్రీక తా. అచ్చరీతికుసుమ వస్తారా రోవితానేక 

పాదపాః, _ నిర్వన్నరపాదవతల  నిర్మితా యువతిజఘన (ప్రమాణా 

వట్టదోలా, సువర్షయూధికా శేఫాలికా మాలతీ మల్లి కానవమల్లీకౌ 

కుర బకాతిము కక (వభృతి కుసుమైః స్వయం నివత్నితె ర్యత్సత్యం 

లఫఘూకరోతీవ నన్దనవనన్య నశీక తామ్, (అన్యతో 2_వలోక షి ) 

ఇత శ్చ ఉదయతసూర్యనమ పనై ః క మలరకోత్సలై ః నంధ్యాయ తే 

ప్రవ దీర్చి కా, అపి చ 

[హీ ఫీ భో వసా రుక్ట వాడిఆ ఏ సస్పిరీఅడా, అచ్చరిడి 

కునుము వళ్ణారా రోవిడాఅజేఅ పాదవా, ణిర న్నర పాగవతేలణిమ్మి దా 

జువదిజహణవ్పృమాణా వట్టదోలా, సువళల్ణజూధిఆ సేహాలిఆ మాల ఈ 

మల్లిఆ శోమాలిఆ కురబఆ అది మో త్రఅవ్పహూుది కుసు మేహిం సఅం 

మాటలసంపద _ శక్తి _ చాలదు. ఇదేమి బోగముసానియిల్లా _ తేక కుబేరుని 

బంగాళా "పెద్ద తునకయా! ఎక్కడ మోయక్కు_ * ఇదిగో ఈతోంయటలో 

ఉన్నది తత్ ... = కావున అయ్య (ఏ వేశించును గాక, అహో _ ఆశ్చర్యము యు. 

వృక్ను వాటి కా ... = ఏమి తోంటరామణీయకము! రోపితా నేక పాదపాః = 

ంపంబడిన నానానిధ వృక్షములు, అచ్చ రీతి కుసుమ (పస్తారాః = ఎక్కువ 

తక్కువలు లేక ఎగుడు దిగుడులు లేక ఒక్క తెజంగైన పూల సమృద్ధులు గలిగి 

యున్నవి _ నిర నర పాదప తల నిమిజాతాః = సందు లేక చెట్ల (కింద నిమికాంపC 

బడియున్నవి, ఆశెట్ట్లశే (వేలునట్లు అనుట, యువతి ... జవ్వనుల మొలకొలలేకు 

సరిపోవున టివి పట్టు తాళ్లు కేలగ ట్లిన (పట్టు ఉయ్యఅలు, సువణజా +. = చంపక 

ములు, అడవిమ లైలు, వావిలులుు జూజులు, మల్లెలు, విరజాజులు గోరటలు బండిగురు 

వెందలు మొదలగు పూల చేత నందనవనరానుణీయకమును చులకన చేయుచుంబో శె 

నున్నది, మజటీయు, 

గమ్ -- 36 



౨82 మృచ్చకటికమ్ 

ణివడిచేహీ, జం నచ్చం లహుక రేడి విఅ ణన్షణవణన్ప నస్పిరీఅదమ్, 

ఇదో అ ఉదఅ్నన్ననూరనమవ్చ హేహీం కమలరత్తొవ్చ లేహిం నంరూ 

అది విఅ దీహిఆ,. అవి అ, ] 

శ్లో, వషో ఒశోకవృమో నవనిర్లమకునుమ వల్లవో భాతి 

సుభట ఇవ నమరమ భ్యే ఘనలోహితవజ్క- చర్చిక్ :, 3౧ 

(వసో అసోఅవుచ్చో ణవణిగ్గమ కుసుమపల్లవో భాది 
సుభడో వ్వ నమర మ్షై ఘణలోహిదవజ్క- చచ్చికో[_ ] 

భవతు, త త్కుత యు పూక మార్యా. [భోదు, తా కహిం 

తుమాణం అజ్ఞఆ, | 
యో లై 

చేటీ__ఆర్య, అవనవమయ దృష్టిమ్, వ శ్య్యా ర్యామ్, [అజ్ఞ 

నీకా మేహి దిట్లిమ్. కేక అజఅమ్ ] లు కు జి 

విదూ...( దృ బ్రా ఉపసృత్య ) న్వస్పి భవ్నతె §' [ సోట్టి 

భోదీవ 1], 

వో. 3౧. ఏపః అశోకవృక.ః = ఈ అశోకవృతుము, నవనిగజామ ,4* = 

కొ త్త గా మొల తెంచిన పూలును చివుళ్లును గలదై _ అన్నియు ఎబ్ల్హని వే _ సమర 

మధ్యే = యుద్దము నడుమనున్న _దట్టంపు ర క్తచందనపు బురద పూంత గలిగి 
"మేలి _ మొన గాలడైన సిపాయివలి భారి = (పశాళించుచున్నది, 

_ సూతయు చివురును _ చెట్లు నిండి యున్న టివి _ రెండును యొటు పే వనం 

దున్మ ఆవి నిరంతరముగా నున్న యాయశోకము యుదమునడుమ నున్న ఎట్లని 

చిక్కని మెపూంతతోడి మేలి ఛటుండో యన ఉన్నది, 

ఆవనమయ దృష్టిం = చూపును వంచు _ [కిందికి చూడు _ చూడు అక్కను, 

దృహ్వై ఉపసృత్య _ చూచి సమీపించి _ స్వస్తి భవత్యె _ అమ్మా; నీకు స్వ న్తీ. 

వసంత సేన, సానియగుట వే సంస్కృతేమును ఎజు:గును, తన గొప్ప "తెలియుట కై 
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వన్నన్న___( నంసృత మ్నాశిత్య ) అయే, మై(తేయః! 

( ఉఖ్థాయ ) స్వాగతమ్, ఇద మాసనమ్, అ తోవవిశ్య తామ్, 
వీదూ__ఉవవిశతు భవతీ, ( ఉవవినదు భోది), 

[ ఉభా వువవిశతః ] 

వన న్న___అపి కుశలం సార్భవాహపుత్స)న్య 

విదూ.__భవతి, కుశలమ్. (భేది, కుశలమ్ ), 
వనన్త__ఆర్య మై కేయ, అ పీదాసీమ్ 

2, గుణ వవాలం వినయ వ శొఖం 

నిశ మృమూలం మహాసీయపువ్పమ్ 

తం సాధువృశుం స్వగ్కలైః ఫలాఢ్యం 

సుహృద్విహాడ్లాః సుఖ మ్యూశయన్తి? 33 

ఏనితో సంస్కృతము మాటలాడు చున్నది, అయే ... = ఓహో మె కేయయ్య - 

ఊక్లాయ _ లేచి నిలబడి _ మర్యాదకు _ ఇతనికి సాంతముగాను, చారుద త్తుని 

మానినీయగుటకును, ఇదం ఆసనమ్ = ఇదిగో ఆసనము _ ఇందు కూచుకాండుము _ 
అమ్మా నీవును కూచుకాండుము _ ఉభయులును కూచుకాందురు, అపి పళలం _ 

- 'పళ్నందొడంగును _ కుశలమా _ వతే కాక పుత్రునికి _ ఇంచుమించుగా “ఆర్య 

ప్యుకునికి అనుటంబోనిదే ఇది, _ నాజూకైన నిదేకాశము, పేరు గహింపదు, 

శ్లో 3౨. గుణ్మపవాళం = (్ఞొదార్యాదిమేల్సి గుణములే చివుళుగాం 
గలది వినయ్మపశాఖం = అడకవయే కొమ్మలుగాల గలది, విశ్రమృమాలఅం = 

నమ్మక మే వేరుగా గలది, మవానీయగ(తాపుప్స్పం = గారవాహ౯త యే_ కీర బాయ్ 

పూతగా గలదియు ఐన, తం సాధువృకుం = = ఆగొప్పు _ మంచి _ వాండు _ మేటి 

వత ౯ వండు అను చెట్టును, స్వగుకాః = తన యుపకారముల చేత సే, ఫలాఢ్యం = 

(ఆవియ్రే పంటగా కాప్రుగా గలదానిని, సువ్భాద్వివాజ్లాాః = మితులను పతులు 

సుఖం సులువు గా పీతితో, ఆశ్రయ న్ది ని = ఆశయింతురా * 

మంచివాయడైన _ వత౯వండెన అతడే చెట్టు _ నమ్మక మే _ నమ్మందగు 
టయ _ వేరు_ - ఇం దియని|గ నాము _ _ అడయోవ కొమ్మలు _ గుణాలే చివుళు గొప్ప 



విదా__(న్యగతమ్) సు స్ట్టూవలథీ తం దుష్టవిలాసిన్యా 

వే ఇ అగ అభ Ss 2G 

((పశాశమ్) అథ కిమ్, (నుట్టు ఉవలక్టిదం దుష్టవిలాసిణీవ, అథ 
బ్రం |, 

వసనన___అయే, కి మాగమన| ప యోజనమ్ ! 

విదూ.___శృణోతు భవతీ, త్మ తభ వాం శ్వారుదత్తః శీ 

౭_జ్ఞలీం కతా భవతీం విజ్ఞావయలి, [సుణ కాదు భోదీ, తతః తృభవం 

బారుదతో క గుస అజ్షులిం కదుఅ భోదిం విల్లు వేది ]. 

వనన్న___( అజ్జలిం బద్ధ్వా ) క్ర మాజ్ఞావయతి, 

విదూ.__మయా త త్పువర్ష భాణ్ణం విశమా దాత్మీయ మితి 

కృత్వా ద ద్యూతే హాోరితమ్, న చ సభికో రాజవారాహో హారీ న జ్ఞాయ లె ప్రే 

జజ సలా నా యాలాల. 

తనమే వూత _ ఉపకారమే పంట _ ఆన్నియు ఆళయావహా౯తేం డెలుప్రును _ 

కావున మిత్రపతులు నులువుగా ఆశయించుచున్నారా * (న్నవా ళా నుస్టు ఉప 

అక్షీతం _ చక్కంగా కనిపట్టినది, వణికాంచినది ఈకొం కు బోగముది ! ఆథకిం = 

అవును, ఆక్సీ. అయే కిం “ఆగమన! ప్రయోజనమ్ _ ఓయి, అయ్యా, ఏమి వచ్చిన 
పని * తత్రభవాకా - వపూజ్యా౭ డైన వాండు, శ్రీపీ కా ఆబ్ఞులిం బధ్వా = తలపే 

శేల్ళోడ్చి _ (బావ్మాణుడు నాయక (డు బోగముదానికి నాయికకు ఇట్లు నమస్క_ 

రించుట ఉ-వీతమూ? “ బాణోచ్చిష్టం జగత్సవజాం $ జగ త్తంత యు బోాణకవి 

యొంగిలియే _ అనంగా అతడు చెప్పనిది లేదు _ నుటీ యతనికి సాటి పండితుండును 

కవియు లేడు, అతండు కాదంబరీ చంచాపీడులు ఒండొరులక అంజలి జేయుటం 

"జెప్పి నాడు, సీత పాదములకు_(మౌటిమాటికిని కడసారిగాను)_ రాముడు మొక్కు 

టను_భవభూతి చెప్పినాడు, కాళిదాసు దుహ్యంతు (డు శకుంతల పాదముల (వాలు 

టయు చెప్పినాడు, కావున కూడినదే అట్టి యుపచారము, చూ, 1 కడ వేటను, విస 

మాత్ =నమ్ముకమువల న_ఓ డను గదా అనియు, ఓడినను దానిని మరల తీసీ ఈ లేనా 

అనియు నమ్మక మువలన, ఆత్మీయం ఇతి కృత్వా = తనదే అని యెంచి జూదాన 

పోంగొట్టుకొనం _ ఓడం _ బడినది, స చ సభికః _ ఆయాటలో మేస్త్రీ రాజ 

చాతాజాహోరీ _ సరళారు దూత _ వాతకాలు, సందేశాలు సమాచారాలు _ కొని 

పోవువాండు _ ఒక చోట నిలుకడగా నుండువాడు కాడు అతని పోబడిె 
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కృత గత ఇతి, [మనీ తం సువణ్ణభణ్ణఅం వినృమ్ఫ్యూదో అత్తణకేర 
కేత్రి కదుఅ జూటబే హారిదమ్, సో అ నహిప రాఅవత్థహోరీ ణ జాణీ 

అది శపాం గవో తి ] 

చేటీ__అ్కే, ) చే ఆరో ౩న క్, 

( అజ్బఏ డిట్లిఆ వడ్డషే లా . సడి జ “లబ “డ జ శ వ 

వసన్న___( న్యగతమ్ ) కథమ్, చాశేణావహృత మపి శౌెల్లి 
రతయా ద్యూతే హరిత మితి భణతి, అత వవ కామ్య'తే. [కథమ్ 
చోరేణ అవహీదం కి సోణ్లేరడావ జూదే హోరిదం క్రి భణాది, అదో 

జైవకామోఅది, 

విదూ...త తృన్య కార ణా ద్దృప్లోతు భవ ప్రీవూాం రత్నా 

వలీమ్, [తా తస్స కారణాదో గేణ్జ్చదు భోదీ ఇమం రఅణావలిమ్ ] 

వనన. ( అత్బగతమ్ ) కిం దర్శయామి తావ దలంకారమ్, 

(కిం దంసేమి తం అలంకార అమ్ 7 ( విచిన్న ) అథవా న తావత్, 

| అధవా ల దావ |, 

(తెలియలేదు) కావున అనువణ౯ా భాండము చే (బంగారునగ నె _ తీసీ ఇయ్యను 

క్స్ | ళ్ గ ర వ | లు కాలేదు ఆశ్యే, దిష్ట్యా వధథ౯- సే_ అక్కా, ఎమమ్మా నీయద్భృష్టము, బళి 1. 

అనుట .. = అయ్య జాదగా. దెనాండు! 

కథమ్ = ఎెట్లూ ! ఇాశరేణ ,.. = దొంగే దొంగిల(బడీనదాని'చె నను, 

పరువుచేత జూాదాన ఓడంబడినదని చెప్పుచున్నాడు _ ఆత ఏవ = అంత పరువు 

(పతిష్ట, చితోన్న తీ కలవాడ వయినందున నే నేను నిన్ను కామింతును _ నీకె 

మేలుపడుదును _ తత్ = కావున, స్య కారణాత్ = దానికోసము _ అమ్మ దీనిని 

ఆంగీకరించును గాక, ఆత్మగతమ్ = తనలో అనుకొనుచున్నది _ చూపుదునా 

(ఇతనిక్సి ఆయఅంశారమును _ ళవిజలననివలన మదనిక కోసము తన చేతికి వచ్చి 

యున్న దానిని, వ్నిచిన్య్య _ ఆలోచించి _ ఆది యితేనికి చూపంగూడదు _ అది 

నాక సాంతముగా ఆతనిం జూచుటకు కారణము కాంగలదులే _ అని, “అథవా 

నతావత్ * _ అనుటయు స్వగతమునం జేరినబే, తటాలున జవాబు చెప్పక కొంచెము 
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విదూ...కిం తావ న్న గృప్షోతి భవ తీమాం రత్నా వలీమ్, 

[కిం దావ ణ గణ్జది భోదీ ఎదం రఅణావలిమ్ |], 

వస్నన్న._.-( విహాన్య నఖీముఖం వశ్యన్నీ ) మైతేయ, కథం న 
(గహీప్యామి రత్నా వలీమ్ ? [ మిక్ఫేఅ, కథం ణ "గేళ్తిన్నం రఅణూ 

ద్ అధ ఇ వలిమ్ | (ఇతి గృహాత్యా పాన్మ్యే స్టావయతి, న్వగతమ్ ) కథం 

హానకుసుమా దవి నహకారపాదపా న్నకరన్ష విన్లవో నిపతన్శిః 

[ కధం హీణకుసుమూదో వి సహఆరపాదవాదో మఅరన్షవిన్షఓ ణివ 
డ్సి] ( వకాశమ్) ఆర్య, విజ్ఞావయ తం ద్య్యూతక రం మమ 

వచే నార్యచారుద తమ్ - “అహా మపి (వదోష ఆర్యం (ేవీతు 

మాగచ్చామి, ” - ఇతి, [ అజ్ఞ, వీణ వేపా తం జూదిఅరం మవు 
ట్ వ 

వఅచేణ అజ్ఞచారుద త్తమ్ _-*అహం పీ వదోసే అజ్జం ప్ట్దుం 

ఆఅచ్బామి ” = త్రి, 

అ ర @ వీదూ..___( స్యగతమ్ ) క్రి మన్య తత గతా (గవావ్యకి ! 

[కిం అక్షం తహిం గదుఅ గేజ్హిన్సది ] (|వకాశమ్) భవతి భణామి 

ఆఅనుమౌానించు చున్నట్టు ఆలస్యము వేసీనందున _ ఈత అపోతఅలతో, కిం 

తావత్ ... = ఏమి అమ్మ దీనిం దీసీకొనదా* వివాస్య _ పెద్దగా నవ్వి; _ చారు 

దత్తుని = యాపని మాటలు అన్నియు ఆబదమున్కు నిజమును దాంచుటకును _ 

పరువునకును, పడుపాట్టును అని _ తన మనసునకు తెలియును గావునను, ఈ హారము 

తనవ మరల నొక మాటు చారుదత్తుం జూడ (బోవ నవశాళము కలిగించును గావు 

నను, ఇంచుక హేళనమును గభజకమున ఉన్న “పెద్దనవ్వు - ఇది, చెలి మొగము 

చూచుచు _ మె కేయ, ఎట్లు! తీసికొన కందునాకి అని చేతం గొని తన 

(పక్కన ఊంచుకొన్నది _ తనలో అనుకొనుచున్నది, ఎట్టూ! పూలు లేనిదాని 

నుండియు, తీయమొమిడీినుండి పూంబే నెబొట్లు రాలు చున్నవి! (పకాళమ్ _ 

మై కేయునితో _ అయ్యా, నామాట గా ఆజూదరికి చారుద త్తయ్యక విన్నపించు. 
"నేనును, మునుమౌపున అయ్యను చూడను వచ్చుచున్నాను _ అని, స్వగతమ్ 

వాండు అనుకొనుచున్నా (డు _ ఏమి ఇంకను దేనినె నను _ దానికి ఇది వాలదు 

అని _ అడిగి కైకొనలగలదా* భవతి, భణామి = అమ్మా (అస్ప్రే చెప్పెదను _ అని 
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(న్యగతమ్) * నివర్తతా మస్నా ద్దణికా[వసజ్ఞాత్ ” ఇతి, [ణిఅత్త 

అదు ఇ్రమాదో గణిఆవనచ్చాదో త్తి |, (ఇతి నిపూ- న్మః, 

వన న__చేటి, గృహా “త మలంకారమ్, చారుదత్సమ్ 

అభిర నుం గచ్చామః, [హాక్టో, క. ఏవం అలంకారఅమ్, వారు 

దత్తం అహిరమిదుం గ చృమ్లు . 

చేట్రి ---ఆన్వే పశ్య వశ్య, ఉన్న మ త్య కాలదున్షినమ్, [ అజ్ఞఏ 

చీకు. ఉల్లమది అకాల దుద్దిణమ్ ] 

న్లో, ఉదయన్తు నామ మేఘా 
భవతు నిశా వర్ష మవిరతం వతతు 

గణయామి ,నెవ నర్వం 

దయితాభిముఖేన హృదయేన. 33 

వేటి, హారం గృహీత్వా శ్రీఘ్ర మాగచ్చ, [ హాస్టో, హారం 

గణి ఆ లహుం ఆఅచ్చ ] 

మనసున తాను చెప్ప(బోవుమాటలు ఇవి _ “చెప్పెదను క వేటు కమ౯ం జెప్పు 

చున్నాడు _ “మానుక్రొనవయ్యా మరల్న్బుకోోవయ్యా మనసును _ ఈబోగ ము పసం 

గము _ (పస్తావము = నుండి _ అని, అని వెడలిపోయినా.6డు, అభిర న్తుమ్ = 

సంతోష. పెట్టుట _ అతండు నగయిచ్చి సందేశము పంపినాండు _ నీను బదులు 

ఆయనకడ'కే పోయి. మంచిమాట చెప్పవలదా _ వ్యవహారంపు నాణేమునకు _ 

ఊన్న మతి _ సెకొనుచున్నది _ అశాలదుదికానం _ ఆశాలవర్ష ము, మొయిళ్ళు కమ్ముట, 

ల్లో 33, ఉదుయన్తు ... = లేచును గాక (మబ్బులు, అగును గాక 

రాతి, ్వోడునుగాక చాన తెంప్రులేక, అన్నింటిని _ దేనినింగగూడ _ లెక్కింపను _ 

శాంతుమోందికి మళ్ళిన చిత్తముతో, 

నాకు మనసున తకోకిక, ఆయనం గలసికొనవబెనని పొడమినది _ ఇంక 

మొనను, నిలువను, ఓని హారముం గొని త్వరగా రో వే, 
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ఇతి నిపష్కాస్తాః నర్వే] 

మదనికా శర్విలకో. నామ 

చతుర్దో 2 జు. 8 

తౌను దొంగిలించిన నగతో శర్విలవండును, ఆయిల్ల డతీర్సు కైన రత్నా వళితో 

మె కేయుడును ఆయుదయమున నే వసంత సేనయింటికి బయలుజేరినారు కడా, 

వసంత సేన తౌ చారుదతుం జూచి ఇరువది దినాలు శావచ్చినది. విరాళి న 
వినోదముగా చారుదత్తుని ఫలకాన చితీంచి చూచుచు వినోదించుకొనుచున్నది, 

ఇంతలో సంసానకండు పదివేల మొవారీలనగతో కూడ బండి పంపినాండు, 

పో వే అన్న యమ్మసందేశముం దెచ్చిన చేటిని ఇంక నిట్టి సందేశములు పంపిన 

తాను (పాణ త్యాగము చేయుదునని అమ్మకు (పతీసందేశించి పంపి చేసినది, 

అంతట వసంత సేన ఆచి తీఫలక మును తన పడుకటింట పెట్టి, (జేసంగి కదా 

ఆని విసనకజ్ఞను త్వర గా తెమ్మన్నది మదనికను, ఆపెను అశు డానిం గొని మరలు 

దారిలో శర్విలకుండు కలసికొన్నాండు. తాను ఎంతయో సావాసమునక ఓర్చి దాని 

నిష్క్టం యమునకు బాలల నగను దొంగిలించి తెచ్చితి నని చూపును, వీరి మాటలను 

వసంతే సేన అందు తనపేరు వచ్చినందున పొంచి వినుచున్నది, అనగ చారుదత్తునింట 
వసంత సేన యుంచినదే, వసంత సేనబే, దానితో చెట్లు నిష్కు_9యము అని ఇంక 
ఆబేరము చెడినదని నుదని ళా శర్విలకులు తలంతురు. మటణి నగను ఏమి సేయుట 

యని ఆలోచించి, మదనిక సలహాతో, చారుద త్రుమౌనిసిశా శర్విలకుండు దానిని 

వసంత సేనకు ఇచ్చి పోందగునని యనుకొని, ఆటు శర్విలకుండు దానిని వసంత సేనక 
ఇచ్చి పోందొడంగినాండు, ఈసంవిధానము నంతయు చూచుచు వినుచు నుండిన 

వసంత సేన వానిం 1 బతిసం దేళముం గొనిపొమ్మని బిలిచి చారుదత్తయ్య ఇది 

నాక తెచ్చియిచ్చినవానికి మదనికను ఇమ్ము న్నా. డని యన్నది. అంతట శర్విల 

కండు తన గుట్టంత యు "తెలిసిపోయినదని ఎకరారుపడి చారుద త్తు గుణము అం 

దలంచి వూజించ్తి వసంత సేనను మహోపశారిణినిగా నెంచి, మదనికం బుచ్చు 

కొని తన జనముకడకం దరలి ఇంతలో తన (పాణమ్మిత్రీము గోపాల చాలుండు 

ఆర్య వండు రాజుచే పట్టి బంధింపంబడినా6ండని విని మదనికను దారిలో 

శేభిలభావయింటికిం బంపీ తాను వానిని విడిపించు జతనములు సేయం బోయి 

నాయడు, ఇంతలో మె లేయుండు వచ్చి, తనక వసంత వేటి ఆబంగళొనం 
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తయు ఎంతయో గొరవముగా చూపలగా చూచి, ఆసంపదక ఆబ్బురపడి వసంతే 

సేనం గలనీకొని చారుద త్తసం చేళమును _ బంగారునగను తాను జూదాన ఓడితి 

ననియు, ఆజూదరి మరల దొరక లేదనియు దానికి బదులు ఆరత్నాలహోరముం బంపి 

తిననియు_అను దానిం జెప్పెను, నసంత సేన _చౌర్యమును జూద పుటోటమిగా చెప్పి, 

రత్నాలహారము పంపిన యాశౌండీర్యమునక “ఆత ఏవ కామ్య తే” అని తన యను 
రాగము కలుజులు తేగలదాజంగాా తాను ఆపదోషమున నే ఆయనం జూడ వ త్తు 

నని (పతి సందేశము పంపిజేసీ అందులకు కడంగినది, 

అని _ ఆందటును నిమ్మ మింతురు 

మదనికా శర్విలకము అను 
(మదనికా (ప్రదానము) 

నాలవ యంకము 

ముగినీనది 

MR — 37 



పజృుమోఒజ్కః 

(తతః (వవిశ క్ఞ్ఞ్యాసనస్థః సోత్క-ళ్ధ శ్వారుదత్తః ) 

చారుద తః __ ( ఉోర్ధ్వ మవలోక్య ) ఉన్నవు త్య కాలదుర్ది నమ్, 

య చేతత్ 

న్లో, ఆలోకితం గృహాశిఖణ్తీఖి రుక్క_లా వై 
రంసై యాను? రపాకృత మున్నన్నసె-ః 

ఆశాలికం వది దుర్దిన మ నరీత 

ముత్క-బ్రైతన్య హాదయం చ సమం రుణద్ధి. ౧ 

తతః (ప్రవిళతి ,.. = అంతట ఆసనమునం గూర్చుండి ఉత్క_ంఠికుండు _ 
వసంత సేన వియాగముచే _ ఆసంయోగము ఎట్లు కలుగునా అను కోరికగలవాండు 

(పవేశించుచున్నా డు చారుద త్తుండు _ ఉర్భ సం అవలోక్య .. = ఊధ్వ౯ం - 

పపెకి _ మింటివంక _ చూచి _ ఆకాలదుదికానస్ = ఆసమయమున, వపుక౯ా 

కానప్పుడు, మేఘాలు కమ్మిన _ వాన _ దినము కొను చున్న చే _ అనును, వాన 

మొయిలుదళజానము ఉదీపకము, 

శో ౧, నహ శిఖణ్ణిభిః = (ఇంటి) పెంపుడు -నెమిళ్ళ చేత, ఉత. 

లాసెః = ఎన విప్పిన పురులు గలవానిచేత, సంతోషముతో అట్లు పురులు విప్పు 

కొని _ అనుట _ ఆలోకితం = చూడంబడినదియు, (భావే క్స్ వాంసెః = అంచల చేత, 

యియాసుఖిః _ (మానస సరస్సుకు పొంగోరినవియు, ఉన్మవమ్కై॥ = ఉత్కంఠతో 

కూడినమనన్సు గలవియు, ఐనవాని చేత, అపాక్ళతఠం = నిరనీంపంబడినదియు, 

అగుచు ఆకాలికం = కాలముకాని కాలాన కలిగినదియునగు, దుది౯నమ్ = 

ఈ|మబ్బుక మ్మిన (వానృదినము సపది = ఇప్పు డే, అ _్లరీకుం = ఆక 'సమును, 

ఉత్క_బ్బుత స స్య వృాదయం చ = వియోగమున, సంయోగము "ఎట్లగుణా అని కోరిక 

గలవాని వాదయమును _ నాన్భాదయమును అని భె, ఆంటిని, సమం = ఒక్క 

మ్మడి, రుణద్ధి = ఆవరిం చుచున్నది _ అడ్డ గించుచున్నది, 
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అవి చ, 

శో, మేఘో జలార్ష్రమహిపోదర భృజ్ఞసీలో 
విద్యుత ) భార చిత పతవటో తృరీయః 

ఆభాతి నంహాత బలాక గృహీతశ జ్ఞః 

ఖం శేశవేో ఒవర స్త వాకమితుం (వవృత్తః, 2 

అపి చ, 

న్లో, కేశవగాత శ్యామః కుటిల బలా కావలిర చితశజ్ఞః 

విద్యుద్దుణకౌ శయ శ్చక్రధర ఇ వోన్నతో 'మేఘః, 3 

తటాలున ఉన్నటుండి (మబ్బులుక మ్మినవి _ అంతట సంతోపాన "నెమిళ్ళు 
లు 

పురులు విష్వుకొన్నవి, మింట చూపు నిలిపినవి _ ఆడనుం దొడంగినవి అనుట, 

అంచలక ఇక్కడ ఇంక నుండంగూడ దని మనసు కలతే చెందినది. మానసమునకం 

బోవ నాస కలిగినది, ఆవి మింటిని చీకొట్రినవి _ తటాలున ఈ మేఘాడంబరము 

విరహుల మనస్సును ఆడ్డగించినది _ వారికి ఏమియుతో (పపండం చేసినది, మింటిని 

క మ్మినది, తేన యవస్థ నే సూచించుచున్నా (డు, 

వో, ౨ జలా దకా 4, నీల = నీటి తడితో నున్నవి కావున మణియు 

నలు 'పెక్కిన _ఎనుముకడుప్రువ లెను తు మ్మెదలన లెను నల్లనె, విద్యుత్ .. 

మెజఫుకాంతిచే అమపజాయడిన పీతాంబరో _త్తరీయము గలదె, సంహతే =. = 

మొ త్తములెన కొంగల చే, శంఖముం గలది యె, , మేఘః = దబ్బు, ఆపరః కేశవః 

ఇవ =  మణీయొక శేశవుడో యన, ఖం జ మింటిని, ఆక్షమితుం (పవృ త్తః = 
కమ్మ ( దివిరినది, 

తీవ క్రమమున (రెండవ వికమమున =) మలిదా(టున,. పాదమున మింటిం 

గ మెను కదా కేళవుండు_ ఒండు కాలమునను ఇప్పుడు తాను కమ్మ విజృంభించిన 

నల్లని 'దేవామువాండు, పీతాంబరోత త్తరీయు6డు, చేత బలాశా ధవళ (పాంచజన్య) 

శంఖము గలవాండో ! అట్లు కమ్మ బడినట్లున్న ది, మిన్ను' _ నీట్మిమబ్బు చేత, 

మెజఫు(దీంగ తోడి దానిచేత, వెంటబలాకల' గుంపు చేరువంగ అదాని చేత, 

న్లో, 3, శేళవగ్యార్ర +. = కేళవుని ఒడలివలె నల్టనె, కుటిల ... = 

వంకర. "వంపు తిరిగిన కొంగల గుంఫుచే ఏర్పజంపయుడిన శంఖము గ అ బె 

మెలుపుందీ యను పచ్చ పట్టు (ఊ త్తరీయము) గలదె, మేఘ; = మేఘము? 

చకధర ఇవ = నిస్లువువ లె, ఉన్నతః = పెకి లేచినది, 
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త ఏతా నిపీ_కృర జత దవనంనికాశా 

ధారా జవేన వతితా జలదోద రేభ్యః 

విద్యుత్స /ప్వశిఖయా తుణనష్ట ద్నషా 
అటి 

శ్చ్న్నా ఇ వామ్బారవటస్య దశాః వతన్ని, 'ళ 

నంనన్తై రివ చక వాక మిథు నెర 
= వా 

వ్యావ రివ మోనచ[ క మకర రర ఆఫ రివ పోచ్చికే! 

3 ౦సెకి (వడీనై. దివ 

స్ప రాకృతివిస్తరె రనుగతై ర్హేమెః సమభ్యున్నృలేః 

(త చృేద్య మి వేహ భాతి గగనం విశేషి తె రాాయునా, ౫ రైళ్ళ Pal 
౧ ర 

2న శెప్పినదానినే ఇందును అంతే గా మార్పు లేక యే చెప్పినాడు, ఐనను 

ఏకొంతయో మార్పు గలదు. చేవునియా దాంటు కవిభావనలో ఆంతయున్న ది. 

కో ర, వఏతాః=ఇవిన్కో నిషిక రజత్యద్రవ ... = (కరణ కాటిన 

వండినీటిం బోలి జలదోదర ... = మేఘముల కడుఫులనుండి వడితో పడిన 

(వాన) ధారలు, విద్యుత్ (పదీప +. = మెజఫు _ అను పెద్దదీపజ్వాల చేత, తణ 

నష్టదృష్రాః = నీముసము అగపడి అంతలో అగపదడకపోయినటివి, ఆఅమ్బర 
రి 

పటస్య = ఆక 'సమను వ స్త్ర మురొక్క_ తెగిన కొసలో యన పడుచున్న వి. 

ఇవిగో వానధారలు పెల్లుగా పడుచున్నవి, మేఘాల కడుపునుండి మెజిపు పెద్ద 

జ్వాల తళువ్క_న “వెలంతురున ( తెల్ల గా కరంగిన వెండిధారలో యన పడుచున్న వి, 

మిన్నను వ్య_స్తృముయొక్క_ తాల్చ్బలగా [వేలు తెగిన కొసలో యన పడుచున్నవి, 

వో, ఎ సంసక్రైః చక్ర వాక మిథు-నెః ఇవ = ఒండొంటింగూడిన చక 

చాక ముల _ ఆలుగండ్ల _ ెంటలచేక నుం బో లెను, (పడీ నః వాం సః ఇవ = ఎగిరిన 

వాం సల చేత నుం బో లెను, వ్యావిర్ధైః = పాడువంబడినట్లు తుళ్ళిపడిన చేపల 

గుం ప్రల చేతను మొసళ్ళ చేతనుం బోలెను, (పోచ్చి) తైః +, = మిక్కి_లియు 

ఎతుగా పెరిగిన మేడలచేతనుం బోలెను, వాయునా విశేషి. "తె; = గాలి చేత, 

జేబులు చేయబడిన వై, వెదరంగొట్రయిడిన కై, సమభ్యున్న "తః = మిక్కి లియు 

ఎత్తులోనున్న వై లేకి లేకి ఆకృతివి స్త రః =. ఈ చెప్పంబడినవియు, ' ఇంకను 

ఇతరములునెన రూప భేదముల “పెంపుతో, అనుగ తెః = కూడుకొన్న వెన "మేఘముల 

వత ఇహ = ఇక్కడ, గగనం = ఆకసము, పత్యం ఇ్ళేద్యం ఇవ = ప్మత్రభంగము 
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గా 2 ఇళ జ జ ఇ అలి = శ న్లో, ఏత కృ ద్ధ్రైత రాష్ట్ర] వక) సద్భశం మేఘాన్ల కారం నభ 

హృష్టో గక్టకి చాతిదర్చిత బలో దుర్యోధనో వా శిఖీ 

అకుద్యూత జిలతో యుధిష్టైర వ్ వాధ్యానం గతః కోకిలో 

హాంసాః నంవతి పాణ్ణవా ఇవ వనా దజ్ఞాత చ ర్యాం గతాః, ౬ 
డే షా 

వలె _ అలంశా రార్భము నానాకారములు గా _ కర్పూర చందన కంకుమాదులతో 
మక రికాద్యాకారములతో గీయంబడిన “ పషృత్రభంగము* అనయిుడు దానివ లెనున్నది. 

గాలిచే వెదరంగొటంబడి మేఘములు _ మింట నానాకారములుగా _ 

జకవజక అవ లెను హూంసలవ లెను చేపలగుంఫువ లెను మొ సళ్లవ లెను ఎత్తైన మేడల 

వలెను పర్వియున్న వి, దాన మిచ్నే పక్రిభంగమువ లెను, నానాకార్ముల గీత అ 

బొమ్మల పోవువ లె (శశాళించుచున్నది, 

నో, ౬, ఏతత్ తత్ నభః _ ఇదిగో ఆయాకసము, మేఘా ... రం = 

మేఘముల చీకటితో కూడుకొన్నది, ధృత ... శం = ధృతరాష్ట్రుని మొగమువ లె 

(నున్నది. రెండుకన్ను లులేమి చే వానికి మొగము పెనుకాలు-వీకటివ లె చే 

యుండును, శిభీ = నెమిలి, సంతోషముగ అటె, ఎంత యు గ ర్వముతోడి బలము 

గలదై కూయు చున్నది, దురోోథనో వా = దుక్యేధనుండో యను కోకిలః ... = 

కోయిల దారిలోకి _ బాటలో వల'ససపోయినదిం ఆతుద్యూత జితః = చికల జూదాన 

గెలువయబడిన యుధిష్టిరునివ లె, ఇపుడు, వహాంసలు, వనాత్ = నీటినుండి (ఆడవి 

నుండియు అని పాండవ పరము, అజ్ఞాత చర్యాం = ఎటుంగ6 బడక తిరుగాడు 

టను _ మానసముకడ నుండుటను, (క్స్ రాజాస్థానమున్స పొండవా ఇవ = 

పాండవులవళ, గతాః = పొందినవి, 

ఉప మేయములకు _ (ప్రకృత ములకు, ఉపమానములు ' విెభేయములుగా 

అన్వయము, 

ఈ వర్ద వృత్తము నముహాభారతవృ త్తముగా తో6చుచున్న ది. చీకి ట్లమిన్ను 

ధృత రాష్ట్రాని (గుడ్డి మొగమువ లెను, పాగరుకొని సంతోపుముతో కూయు. నెమిలి 

ధుతో్యోధ నునివలెను, కోకిల,  చారిలోనికి వచ్చినది ' (కూయుటుయు _ జూదాన 

రీడి అడవిదారింబట్లిన యుధిప్టిరునివ లెను, హంసలు నీళుమౌనుకొని అగపడవండ 

మౌనసమునకం బోయినవి _ పాండవులు అడవినుండి ఆజ్ఞాత వొసముననం బోయి 

నట్లు, ' చారుదత్తునికి తన దారి|ద్యమయున ఈ పాండవవృత్తృము స్మారిక మైనది 3 

ఉపమానముగా, ' 
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(విచిన్న్య) చిరం ఖలు కాలో మకేయన్య వనన్తసేనాయాః 
నకాశం గతన్య, నా ద్యావ్ అగ చృతి, 

[ (వవిశ్య ] 

విదూ.___అహో గణికాయా లోభో ఒదవనీణతా చ, యతో 

న క థాపి కృ తాన్యా, అనేక ఛా న్నేహోనుసారం భణ్త్యా క్రి 

9 "ద § Ue, గ మపి, వవ మేవ గృహతా ర త్నావలి, ఏ తావత్యా బుధ్యా న 

త యాహాం భణితః - 'ఆర్యమై లేయ, వ్మిశమ్య తామ్. మల్ల కేన 

పానీయ మువీ పత్యా గమ్యుతామ్ ” ఇతి, త న్నా తావ దస 

పుకు ్య గణీ కాయా ముఖ మపి (దత్యామి, (సనిశ్వేదమ్ ) సుష్టు ఖ 

లూచ్య తే - “ అశన్ష(కర్షమ - పానముర్జికా వద్దిసీ, అవఖ్బకో వణిక్, 

అచౌెరః సువర్ణ కారః, అక లహో (గామసమాగమః, అలుజ్ఞా గీ 

విచిన్న్య _ ఆలోచించి, చాల సేపెనదికదా "మె తేయుండు వసంత సేన 

కడకం బోయి. ఇంకను రాక న్నాడు, ఇది మె లేయ (ప వేళ సూచనయు, నగ 

వోవుట, తాను రత్నావళిం బంపుట _ దీన వసంత సేన ఏమనుకొనునో అని అడే 

స్టరణగానున్నది, / 

అహో గణికాయాః లోభః _ ఏమి బోగముదాని ఆస! పిసీనితనము, 

“మోమోటమి లేమియు, ఏలన _ అ మైల యందునన(౫ా _ జేశేమాట (పస్తావము 

కూడ చేయలేదు, అనేకధా ... పెక్క_భంగుల, స్నే వామునకుం దిగినట్లు ఏమో 

పలికి, ఇట్లే రత్నావళిని తీసికొన్నది. ఏతావత్యా బుధ్యా ... = ఇంత సంపద 
తోను _ ఈమాట _ ఈపాటిమాట మైనను అనలేదు _ మె కేయయ్య, సేదదేటు 

వయ్యా, మల్ల కేన ఉం ఏం = చిప్పలో _ చెంకాయచిప్పతో మంచిసీ శే ్భనను (aA 

పొమ్ము, _ అని, తత్ మాతావత్ ,.,= కావున ఆ బోగము లఅంజెకాతు మొగ 

మైనను చూడంబోను, సనివేకాదమ్ _ వినువతో _ వె రాగ్యముతో _ ఇది ఎంతయో 

చక్కు. లగా చెప్పబడినది _ ఆకన్ష జ = గడ్డలో ములవని తొమర, మోసము 

వేయని కోమటి, దొంగ కాని కంసాలి జగడములేని ప లై(జనుుఅ కూడిక, లజ్జ 
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శేతి దువ్క_ర మేతే సంభావ్యన్తే ” - త త్సి)యవయస్యం గ త్యాస్మా 

ద్లణికా (వనణ్లా న్నివర్శయామి. ( పర్మికమ్య దృష్ట్వా) కథం ప్రియ 

వయస్యో వృతవాటికాయా మువవ్ష్ట స్విష్టలి, త ద్యాన దుప 

నర్పామి, ( ఉవనృత్య) న్వస్పి భవ లే. వర్ధ ౮౦ భవాక, 

[అహో గణిఆవ లోభ అవక్టిణదా ఆ, జదో ణ కధాప్ 
కిడా అతా. అశేకహా సిజేహాణుసారం భణిఅ కిం పీ, ఏమ మేళ 

గహిదా రఅణావలీ, ఏ త్సిఆవ బుదివ ఇ తవ అహాం భణిదో - 

(6 అజ్జమి అ, వీనమిాఅదు, మల్ల కేణ పాణీఅం పీ పీవిఅ గచ్చీఅదు” 

త్రీ, తామా దావ దాసీవ ధీఆవ గణిఆవ్ ముహం పి శేక్టిస్సమ్. 

సుట్టు క్ట వుచ్చది. - అకోన్ల సముల్జితా వఉమిణీ, అవళ్బుఓ వాణిపీ, 

అచోరో సువజ్ణఆరో, అక లహో గామనమాగ మో, అలుద్ధా 

గణిఆత్సి దుక్క_రం వచే నంభాపీఅన్ని*, తా విఅవఅస్సం గదుఅ 

ఇమాదో గణిఆ వనజ్తాదో ణివత్తావేమి, కధం పిఅవఅస్సో రుక్ 

వాడిఆవ ఉవవిట్టో చిట్టది, త జావ ఉవనవ్నామ్, సోలి భవ బె. 

వడ్డదు భవమ్, ] 

వారు.___( విలోక్య ) అయే, సుహృ న్నే మై లేయః (పొషక. 

వయ్య, స్వాగతమ్, ఆన్య తామ్, 

విదూ.___ఉవవిష్టో ఒస్ని, [ ఉవవిట్టో మ్ల] 

చారు___వయన్య, కథయ త 'త్కా-ర్యమ్, 

(పిసినిశాని బోగముద్ది _ అని ఇవ్కి కలుగుట చాల కష్టము ఆని, రన్ = 

కావున (పియవయున్యునికడక పోయి ఈగణిక జోలినుండి మర ల్చెదను _ మొన్పె 

దన్వు కథం ... = ఏమి [పీయవయస్యుండు తోటలో కూర్చుండియున్నా (డు, 

సమీపించి _ స్వన్నీ భవతే ... = స్వన్తీ నీవ, దీర్ధాయువవుకమ్ము _ మేళ్ళు 
పొందుము, 

కథయ తత్ కార్యం = చెప్పు ఆపనిని _ ఏమెనదో చెప్పు _ అనుట, వానికి 

అంత అత్రముగా ఉన్నది తన ఫురానాక్రై తేన (పియురాలియెడ, తత్ 4౪ 
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9 
 విదూ...త తలు కార 0 వినష్టమ్, [తం క్ట కు కజ్ఞం విణట్రమ్ 1]. 

న వీ 

చారు___కిం తయా న గృహీతా రత్నావలీ? 

విదా... కుతో 2_స్ఫాక మేతావ ద్భాగఛేయమ్, -నవనలిన 

కవుల మజ్జలిం మన్నే కృత్యా (వతీష్టా,. [కుదో. అమ్హ్షాణం 

ఏ తీఅం 'ఛానచేఆమ్. ఆఅవణలిణకోమలం అజ్షులిం మళ్ళే ఏ కదు 

వడిచ్చిఆ ]. 

ఇచారు___త త్కి_౦ (బప్షి. వినష్న మితి? 
లు 

విమా_.భోః, కథం న వినష్టమ్? య దభుక్తవీతన్య చౌరై 

రవహృత న్యాల్పమూల్యన్య సువర్ణ భణ్జన్య ౩ కారణా చ్చతుః సము[ద 

సారభుతా రత్న మాలా పోరితా, [భో కథం ణ విణట్లమి, జం 

అభు తృ ఫీదస్స చోరేహిం అవహిదస్స అవ్బముల్లన్స సువణ్ణభజణ్ణ అన్న 

కార ణాదో చదున్పముద్ద సారభూదా రఅణమాలా హాోరిడా 1. 

నష్టం = ఆపని నాశన మెనదిగడ్యా కిం తయా ,.. = ఏమి ఆమెచేత రత్నావళి 

తీపీకానబడలేదా ? కుతః అస్మాకం ల = మనకు అంత అదృష్ట మెక్క_డిది * 

(కొందామరయంతే కోమలము-గా _ అందము గా _ బోగముదాని చర్చ్పుతో అనుట _ 

తేన తలె కేల మొగిడ్చి, (గహింపంబడినది, తత్ కిం ... =మథటి ఏమిటి 

నష్ట్యమెనది. అంటి వే భోః కథం ... = ఓయి. ఎట్లు నష్టము కాలేదు ఏలన _ 

తిశనీ[యు) (శాంగని(యి దానియొక్క, దొంగలే" అపహరింపయుడిన దాని 

యొక్క, కొడై వెలగలదాని యొక్క, బంగారునగ యొక్క శారణమువలను నలు 

సమ్ముద్రముల సారయెన _ అంత _ మేలి రత్నములదైన _ రత్నావళి 'పోంగొట్టుకొనం 
బడినది _. కై కొనునట్లు చేయంబడినది,. . . 

ఆశేల్ళోడ్చును, గవాణమును, చారుదత్తుండు చిత్తాన సరిగానే గ్రహించి 

నాడు, కావున, వయస్య నమూ. మా- ఏవమ్ _ వయస్యా, శాదు, అట్టు కాదు_ 
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చారు___వయన్య, మా మెవమ్, 

న్లో, యం సనమాలమ్చ్య ప్ శ్యానం న్యాసో ౭_స్మాసు కల! 

త చెత నుప వ చె 7 ఎన్టీ న్నహతో మూల్యం తయ ఎనన దీయ 

విదూ._.భో వయన్య, ఏత దవీ 'మే ద్వితీయం నంతావ 
కారణం య త్సఫఖీజనద తృ సంజ్ఞ యా వటానావవారితం ముఖం క 

త్యాహ మువహసితః. త దహం (చాహ్మణో భూ క్వెదాసీం 
భవ నృం నీలీ పతితా విజావయామి - 'నివర వ్ మూ తా 

గౌ రా జ —0 

స్థా దృహ్మువత్య వాయా ద్దణిక్మావనజ్షాత * - గణికా నామ పాదు 
కౌనృర(వవి స్టేవ లేష్ట్రకా దుఃఖేన పున ర్నిరాకియలే, అపి చ 

నో దాం. అ ద్ లాం జ జో భోవయన్న, గణికా హస్సీ ౩ యస్థో భికు శ్చాటో రాసభ శ్చ 
య తె) తే నివనన్మి తత దుషా అపి న జాయనే.. 

అంజని CC ) — 0 

కో ౭, చూ 20. 

వయస్య _ ఏతత్ అపి ... = వయస్యుండా, ఇదియు నా సంతాపమునకు _ 

దుఃఖమునవ రెండవ కారణము _ యత్ .., = ఏదనగా సఖులకు సన్న చేసి, 
గుడ్డ చే మొగము కనయుడనీక అడ్డము పెట్టి, కప్పికొని అనుట _ (దానిచే నేను 
నవ్వంబడితిని _ హొళనము చేయంబడితీని _ చతుర్ధాంశాంతమున రత్నావళిం 

గొనుచో ఇట్లన్నది కదా _ చూ. పు _ “వివాస్య సభీముఖం దృష్ట్వా, మెలేయ 
కథం నగ హీప్యామి 0 ఇత్యాది దానిని వసంత సేన ఆటను చారుద త్తుండు 

ఇటను సరిగా (గ హీంచిరి, 44 = అవహాం వావ్మాణః _ నేను (బాహ్మణుడను 

తలతో పడి _ సీపాదాలక తల తాశించి _ విన్న వింతును, బహు ప్రత్యవాయాల్ = 
అ నేక దోషములున్న ౦దువలన, పాదుకా నం (పవిష్టా = ముఇ్చెలో దూటీన మట్టి 

తునుక _ గులక వలె, చాలకషముతో తొలగింపయిడును _ అపిచ ... = మణియు, 
బోగముది _ (సవ 'స్వము వారేంచునది), ఏనుగు _ (ఆసాధథ్య పు వ్యయము చేయిం 
చునది _ మేంతక గీత క, ) కాయసు(డు _ (దొంగ లెక్కలు వాని దివాలా తీయిం 

చున్ఫు సన్నా్యానీ_ (వైరాగ్య ముపదేశించుచు _ ఏసుఖమును అనుభవింపనీండు.) 
వాటు(డు, దూబగా.డు, "మెల్ల లగా స్నేహము నంపాదించి, దువ్యజయాదులు 

చేయించి దుమౌొ౯జాగ జామున నడిపించి కొల్ల గొట్టి నాశనముచేయు మోసగాడు, 

రాసభః చ=-గాడిదయు_(3పెరు మేనీ జేయును, దళకాన మే ఆశుభావవా మందురు 

MR — 38 
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[భో వఅన్ప, వదం పి మే దుది9ం సంతావకారణం జం 

నహాఅణదిళ్ల నంజ్హావ వడన్తావారిదం ముహం కదుఅ అహం ఉవ 

హాసిదో. తా అహం బమ్హ్ష్మణో భవిఅ దాణిం భవనం సీసేణ 

వడిఅ విల్లు వేమి _ *ణివ తీఅదు అప్పా ఇవమాదో బహుపచ్చ వాఅదొ 

గణిఆవనజ్లాదో * - గణిఆ ణామ పాదుల న్వరవ్చవిట్టా విఅ లేట్టుఆ 

దు శ్లేణ ఉణ ణిరాకరీఆది. అవిఅ భో వఅన్న, గణిఆ హీ కాఅర్థపఓ 

భిక్టు చాటో రానహో అ జహిం ఎదే ణివసన్మి తహిం దుట్టా విణ 
జాలని ] 

చారు_వయస్య, అల మిడానిం సరం వరివాద ముక్తా 

అవస్థ యె వాసి సివారిత:ః, పశ్య 

శ్లో వేగం కరోతి తురగ నృ (రితం [వయాతుం 
(పాణవ్యయా న్న చరణాస్తు తథా వహాన్ని 

నర్వ త యాన్తి పురుషన్య చలాః న్యభావాః 

ఖన్నా నృతో హృదయ మేవ పున ర్విశ న్ని, ర్ 

వారు అవి యున్నచోట దుషులు సయితము _ ఫుటరు _ వధికాలరు _ అనుట, 
వో ఠం రం 

ఆలం ... ఆకా - ఈదూషణ మెల చెప్పవలదు _ “అలి మునకు “కారి 
బయిట య న! 

యోగమునను నిషేధము అథజకాము _ అవసయాఏవ ... = అవస్థచేత నే _ నా పేదటే 

కముచేత నే _ చేను ఏమియు (అట్టివి) చేయకుండ _ బోగముదాని పొందు మొదలై 

నవి చేయకండ, మాన్పంయబడిలి చే, చూడు _ చారుదత్తుండు ఉత్కంఠ గట్టుపారలి 

నను, ఈ మె, తేయునికి పటియియ్య (డు, గబ్బి గానే పలుక చున్నా (డు, 
రు లు 

వో, రా, తురగ; = గుజ్ర ము, త్వరితం (పయాతుం = వడిగా పోవుటకు, 

బీగంకరోచి = జీగ ((పయత్నమును _ పూనికను _ అనుకొొనుటనుు) మును చేయును, 

తు = కింతు = శాన్సి (పాణ వ్యయాత్ = (ముసలితేనము మొనలె నశారణముల చేత) 

బలము తేటుగుటవలన, చరణాః=కాళ్కు న తథా వవాని= అట్టు _|పయత్నము 
య ఇ య 

నకు తగినట్లుగా _ పాఅవు, పరువెత్తవు _ పురుష స్య = మానిసీయొక్కు., చలాః 

స్వభెావాః = చంచలములెన (స్వ=) నాంక (భావాః =) అఫ్మిపాయములు, 



వ ణా వో జ్యా కి లిం 

అపి చ వయన్య, 

శో య స్యార్ధా నృన్య సా కాన్హా ధనహార్యో హ్యసౌ జనః 
థి 

స కూరి వ నః ప మ్ అన ( గతమ్) న గుణహార్యొ హ్యసౌ జ ( వకాళే ) 

వయ వముచె, వరిత్య శ్రా నను త్యకైవ సా వముయా, ణా 

దాటక. 

'సవకా త్ర యాని = ఆంతేటను _ నునో వేగముతో ననుట _ పోవును, (పోయి, 

ఏమియు చేయ లేక) ఫేదము _ అలపు.._ చెందినవె, తతః = అక్కడినుండి, హద 

యం ఏవ = మనసునే పునః విశ న్ని = మరల 'ప వేశించును, 

గుల్తము ముసలిదై బక్క చిక్కినది _ కమిచీజచెబ్బ తగులునేమో యని, 

తగిలిననుంగూడ, ఆది యెంత (పయత్నించినను _ బలము తటీగిపోయినందున, 

కాళ్లు రానందున, అట్లు పో(జాఆదు, మానిసీ మనసులో భావములు అతి చపల 

ములు _ ఆనుకొనునంతలో (పపంచ మంతయు చుట్టి రాగలవు _ మణి ఏమియు 

సాధింపలేక దుఃఖముతో, ఎక్కు_డినుండియు, మరల మనసునే (పవేళించును, 

దరిదునికి కోరికలు ఊన్నను ఫలించునా అనుట. 

ఈ సంవాదముం గన నగు _ (౫.8) 

ఉస్థాయ వాది లీయస్తే దరిదాణాం మనోరథాః 

బాల్య వె ధవ్యదా నాం కుల స్త్రీణాం కోచా ఇవ, 

న్లో, గ, యస్య అధథాణాః = ఎవనికి థధనమో _ ధనము కలదో అనుట, 

తస్య సా కాన్హా= వానికి ఆ కాంత, చెలువ, హి = ఏలన, అసౌజనః = ఈజనము 

బోగ ముది, ధనహార్యః = ధనముచే పొంద (దగినది _ వెలయాలు గదా _ వెలకు 

ఆలు, తేనలో అనుకొనును _ న గుణహార్యః = గుణములచే _ సత్య శౌచ నీలా 

దులవే, పొంద:ంగినది కాద _ వయం = నేను, ఆ”క౯ాః = సంపదచే _ ధనముశే, 

పరిత్యకాః = విడువంబడినవాండను, (శావున) సా = ఆమె._ ఆసాొని మయా 

త్యకా ఏవ నను = నాచే విడిచిపెట్టంబడినదే కడా _ నీను దానిని మౌనుకోవలనీ 

నదే కదా, 

కావున నీ కెందులకు ఆదిగులు, ఆది న న్నీ మేని చేయు నని, ఆది దర్శిద్రుండ 

నెన నాకడకు ఏల వచ్చును? రానేరాదు, 
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విదూ.___( అథో ఒ౬నలొక్య న్వగతమ్ ) య చెష ఆోర్ల ౪౦ 

(వత్య దీర్భం సిశ్వసితి, తథా తర్క యామి మయా వని వార్యమాణ 

స్యాధికతరం వృద్ధా స్యోత్క-జ్ఞా. త త్పుష్టుఖ ల్వేవ ముచ్యతే - 

“కామో 'వామః” ఇతి, (|వకాశమ్) భో వయన్య, భణితం చ 

తయా - భణ చారుదత్తమ్ - “అద్య వదోషే మ యా (తాగ 

నృవ్యమ్” ఇతి, త _త్తృర్కయామి రత్నావల్యా అవరితు ష్టావరం 
యాచితు మాగమిమ్య కతి, 

[జధా వసో ఉద్ధం. చేక్టి అ దీహాం ణిస్పనది, తధా తశ్కేమి 

మవ విణివారిఅ నృస్స అధిఅదవరం వడ్డిదా సే ఉక్కణ్ఞా. తొ సుట్టు 

క్ట వవ్వం వుచ్చది - “కామో వామో'” త్రీ, భో వఅన్స, భణిదం 

ఆ తాన - భ కోపి చారుద తృమ్ - అజ్ఞ వఓసే మవ ఏటే ఆఅ నృవం ” 

త్రీ, తా తశ్కేమి రఅణావలీవ అవరితుట్టా అవరం మగ్గిదుం 

అఅమిన్సది త్రీ], 

చారు._వయనస్య, ఆగ చృతు. వరితుష్టా యాన్వతి. 

యథా ఏప, ఊధ్వః౯-౦.పేమ్య ... = ఎట్లు _ ఏకారణాన _ ఇతండు ఫైకి 

చూచి, బిట్లు నిటూచుళా చున్నా (డో, ఆటు _ ఆకారకణాన ఊహించున్నాను _ 
(a) య 

నాచే మాన్సంయబడుకిొలదియు ఇతనికి ఉత్క_ంఠ _ పొందయగోరిక _ వసంతే సేనా 

విరవామునం గలిగినది _ “పెరిగినది అని, కావున ఇట్లు చెప్పంబడు నే _ సామెత _ 

ఆది లెస్స _ కదా _ ఏమనగా _ “కామో వామఃి _ శాముండు (పతికాలు(డు, 

వంకర డు _ ‘ తగింప్రున చనెన పయ వ వది పొందు ంకరవా( ఆని, నా నింపు కు మౌన్పుటక నెన [పయత్నా ద్ధి 0 

టయు ఆవంకకు మటింత మరలుటయు కలుగును _ తత్ = కావున, తేకళా 

యామి ... = ఊహింతును, _ రత్నహారమునక తృ పిపడక ఇంకను ఏమేని 
md) 

(ఇమ్మని) అడుగుటక రాంగలదు _ అని, పరితుషై యాస్యతి = తృ ప్రిపడినదై 9 
- వం రా 

పోంగలదు, మనసున ఇారుదత్తుండు వసంత సేన చి తమును చక్క_ంగా కనిపటును, 
వావి ఆటీ) వి 

మెకేయుని మాటలతోపని లేదు, 
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చేటణ.((వవిశ్య) అవేత మానవాః [ అవేధ మాణహే ] 

వనే యథా యథా వర్ష త్య భఖజ్ఞం 

తథా తథా తిమ్యుతి వృష్ట చర్మ 

యథా యథా లగతి లీతవాత 

సృథా తథా వేవలే మే హృదయమ్. ౧౦౮ 

[ జధా జధా వశ్యతి అమృఖశ్లే 

తధా తథా తిమ్మది పుట్రిచ మ్మే 

జభా జభా లగ్గది నీదవాటబే . 

తధా తధా వేవది మే హలక్కే_ ] 

శ్లో వంశం వాదయామి నప్రశిదం సుశబ్దం 
పీణాం వాదయామి సవృతేస్మీ)ం నదస్తీమ్ 

అపీత మానవాః _ మానవులారా తొల౦గుండు, 

శో, ౧౦. యథాయథావషకాతి అభ ఖణ్ణం = (మబ్బుతునుక , ఎ ల్రైట్టు ల 

ఎం తెంత _ వపి.౯౦చుచున్నదో _ తథా = అట్టట్లు అంతంత, పృష్ట చమణ = 

వ్ (ప్ప (మోయి తోలు, తిష్యతి = (తిమ్మిరి శ్రా త డియుచున్నది, (వానలో 

నడ చుట చేత యథా యథా = ఎట్లు _ ఎంతెంత _ చల్లగాలి తగులు చున్నదో 

అటటు _ అంతంత _ నాగుండె అదరుచున్న ది, 
యయ 

వీనిది పెన ఉ తృరీయపుం గప్పు అేనిపాటి యుడుపే _ కావున వానకొలంది 

వీపు తడియుచున్నది _ గుండె _ జోౌమ్ము - అదరుచున్నది. 

(పవాస్య యు "పెద్దనవ్వు నవ్వి ల 

శో ౧౧. సపచిా?ి దం నుళబమ్ ,.. = ఏడు రం[ధములుగలదియు 

మధుర మెన (పెద్ద) శబముగ అదియు నగు పిల నగోవిని వాయింతును _ వీకొం ... = 
ర థా రాగి 

వెను, ఏడుతంతులుగ లిగి మొరయుచున్న దానిని వాయింతును, గద౯భ స్య ఆను 
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గీతం గాయామి గర్హభ స్యానురూవం 

కో మే గానే తుమ్బురు ర్నారదో వా, ౧౧ 

[వంశం వాస్ శ త్ర ఛిద్దం శుశద్ధం 

పణం వావ శ త్తత నిం ణద స్విమ్ 

గీఅం గావ గద్దహ శాణులూఅం 

క మే గాశ్తే తుమ్చులూ జాల చే వా |. 

0 లి ఆ వ 1 శ ఆజ్ఞ ప్య౭_స్ట్రీ ఆర్యయా వనన్వ్నసనయా = కుమ్బాలక, గచ్చ త్వమ్, 

మ మాగమన మార్యచారుదతృస్య ఎ వేదయ, ” బ్రతి, త ద్యావ 

దార్యచారుదత్తన్య శేహాం, గచ్భామి, ( వర్మికమ్య (వవిష్ట కేన 

దృష్టా) వవ చారుదత్తొ వృతువాటికాయాం తిష్టతి, వపా ఒవి 

న దుష్టవటుక :, త్ర ద్యావ దువనర్పాపి, కథ మాచ్చాదితం 

ఉ్య్వారం వృత వాటి కాయాః, భవతు, ఏతన్వ దుష్టవటుక న్య సంజ్ఞాం 

దదామి, (ఇతి లోష్టగుటికాః తీవతి), 

రూపం = గాడిడెన తగిన _ సమౌనయమెన, గీకం గాయామి = పాట పాడెదను, గానే 

మే = పాటలో నాకు, తుంబు ... = కః _ అతండుశాని ఇత(డుగాని ఎవడు, 

నాముందు వారు ఎక్కడ, ఏపాటి ? వేటుండు బోగముదానియింటి నౌకరు _ 

భాష, భావము సంభాషణలో, దానికిం దగినట్లు తుళుపాటు కలిగి ఉండును, 

ఆధిక పసంగము కలిగి యుండును. ఆయింట నుండువాడు గావున, అక్కడ 

వానికి అన్ని వాద్యములు, నోటిపాట, కెంతపరిచికిములే, ఎవరు లేక చూచి 

ఒక_క్కు_దానిని మోగించి చూచుచుండును. నోటనుం బాడుచు నే యుండును, 

ఈ ెద్దయింటికి వచ్చినందున నోరు చేతులు ఫురపురలాడు చున్న వి, 

నివేదయ _ తెలుపుము _ ఏప చారుద త్రః ,.. = వీ(డునో చారుద త్తుండు 

తోటలో ఉన్న్నాండు _ స్వగతమున ఈబోగమింటివానికి _ చారుద త్తీనామము 

నక “అయ్యి కూడ లేదు, మె(కేయుని, చాపని ఇట్లు అనును, దుష్టవటుకః _ 

కొం చువడుగు, సంజ్ఞాం దదామి = సన్న చేసెదను, లోష్ట గుటిశాః &ీపతీ = మట్టి 
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| ఆణత్తహి అజ్జఆవ వనన్నశేణావ - “ కువ్య్య్భాలఆ, గచ్చ 

తుమమ్. మమ ఆగమణం అజ్జ్ఞచారుద తృశక్ళ ణివేదేహి” క్రి, తా 
జావ అజ్ఞచారుదతృశ్ళ గేహం గచ్చామి. ఏశే చాలుద త్తే రుక్ట్ర వాడి 

ఆఏ చిట్టది, ఏకే విశే దుట్టవడు కే. తా జావ ఉవశ ప్పేమి, 

కధం ఢక్కి_ దే దువాలే రుక్ట వాడిఆఏ, భోదు, వదళ్ళ దుట్టవడుక తృ 

శల్ణాం "దేమి ]. 

విదూ..అయే, క ఇడానీ మేవ (సాకార వేష్టిత మివ 

క విత్ణం మాం లోష్టకై స్తాడయతి, [ అవ, కో డాణిం వసో పొఆర 

వేట్టిదం విఅ క బ్రల్ధేం మం లోట్ట శేహిం "తా దేది ] 

చారు.._ఆ రామ పా సాద వేదికాయాం కీడద్బిః పారావ్యలే: 

పతితం భవేత్ , 

పీదూ-___దాన్యాఃపు త్తం, దుష్టపారావత, తిష్ట తిష్ట యావ 

చే లేన దణ కా స్టే.న సువక్య మివ చూళే ఫల మన్న త్నాాసాదా 

ద్భూమౌ పాతేయిన్య్యూమి, [ దాసేవపుత్త దుట్టపారావ అ, చిట్ట 

చిక్ట, జావ ఏదిణా దల్జాక స్టుణ సువక్క_౦ విఅ మూఅభలం ఇవూదో 

పాసాడాదో భూమివీ పాడల్రన్సమ్ ] 

(93 దణ కాన ముద్య మ్య భావతి. 

ఇారు.__( యజ్ఞ వవీత ఆకృమ్య ) వయన్య, ఉవవిశ, కి 

మనేన. తిష్టతు దయితానహిత నృవస్వ పారావతః. 
A, 

"పెళ్ల యుండలు వేయుచున్నా (డు య (పాశార వేస్టికం క పిల్ధేం ఇవ _ (ఎక్కనీకు 

వెలుగు _ వరణము _ చే చుట్ట(బడిన వెలగనుం బోలి (కాయల చెట్టుంబో లె 

నన్ను మంటి పెళ్ళ అం గొట్టుచున్నా (డు, ఆరామ ప్రాసాద ... = బంగాళా యరంగు 
మింద నాండుకొను పావు రాళ్లు పడ వేసీయుండును _ దాస్యాఃపుత దుష్ట పారా 

వత ,.. = అంజాకొడుకా కొంశుపావురమా, ఉండు ఉండు _ ఈకలతో బాగుగా 
పండినమౌమిడిపండుంబో లె, మేడనుండి -నేలపపె పడునట్లు కొ స్రైదను, యజ్ఞ ప 
వీతం ఆకృష్య = జంచెమును లాగి _ ఆది తెగునని ఇశ కదలకుందును _ దిశః 
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చేటః___కథం పారావతం పశ్యతి, మా న పశ్యతి, భవతు, 

అవరయా లోహ్థ్యగుటికయా పున రపి తాడయిప్యామి. [కథం 

పారావదం పక్ట్ర ది మంణ పెక్ట్ ది, భోదు, అవరాఏ లోట్లగుడికాఏ 

పుణో వి తాడఇన్నమ్ 7, (తథా కరోతి, 

విదూ.___( దిశో ఒవలోక్య ) కథం కుమ్మలకః, త ద్యావ 

దువనర్బామి, ( ఉవసృత్య, ద్యార ముక్టాట్య ) అశే కుమ్మూలక, 

(పవిశ, స్వాగతం తే. (కథం కుమ్బోలఓ. "తా జావ ఉవనప్పొామి, 

అరే కుమ్బోలలఅ, (వవిశ, సాఅదం చే], 

చేటః._( (ప్రవిశ్య) ఆర్య, వనే, [అజ్ఞ, నన్షామి ] 

వదూ.___అ కే, కుత త్యమిదృ శే దుర్గి నె ఒన్ల కార ఆగతః, 

( అనే, కహిం తుముం ఈదిసే దుద్దిణే అన్ధఆ అఅదో ]. 

చేటః.__అనే, వషపా సా, (అలి, వశాశా ], 

విదూ.____కెసపా, కా, [కా ఏశాశా ]. 

చటః._వపా సా, [వశాశా ] 

విదూ.___కి మిచాసీం దాన్వాఃపుత, దుర్భిక్ష కాలే వృద్దర జ్క- 

న వోర్ల ఏకం శ్యాసాయ సె -“ఏపాూ సా సా” - ఇతి, [కిం చాణేం 

దాసీవ పుత్తా, దుబ్బిక్ట కాలే నుడ్డరజోో- విఅ ఉద్ధకం సాసాఅసి - 

“వఏపాసా సే” త్రి. 

ఆవలోక్య _ (నలు) దిక్క_లు చూచి _ కథం కుమ్బాలకః ! ఓహో కంభఖీలకుండు ! 

ద్వారం ఊద్దాట్య _ వాకిలి తెజచి, అశే, కత ... = ఓరి, ఎక్కడరా నీవు ఈ 

వానలోను -ఏీకటిలోను వచ్చితివి, అనే ఏపా సా ... = ఒరే ఇదిగో ఆమె _ కా 

ఏసూ కా _ ఎవరురెా ఎవరురా ఆమె _ కిం ఇదానీం ... = ఏమి _ ఎందులకు _ 

ఇప్పడు క అవుకాలాన ముసలిసన్నాసివలె ఎగ శ్వాస్ం చెదవు _ ఆయా సప డెదవు _ 
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చేటః.__అ రే, త్య మ పీడాసీ మిన్ష మహా కాముక వవ 

సుష్టు కిం కా కా ఇతి, [అలే, తుమం పి దాణిం ఇన్షమహ కాముకో 

విఅ సుట్టు కిం కాకాలఅసి - *' కాశేత్తి 

విదూ.___త త్మ-థయ, [తా కహేహి_. 

చేటః.___(న్వ్యగతమ్) భవతు, ఏవం భణిప్యూమి, ((వకాశమ్) 

అదే (వళ్నం "లే దాస్యామి [ భోదు. వవ్వం భణిశ్శమ్, అ లే, 

పణం తే దబృశ్శమ్ | 

విదా__అవాం తే మన్నే పాదం దాస్యామి. [అహం చే 

ముచే గోడ్డం దఇశ్శమ్ J 

చేటః__అశే, జూసీహీ తావత్, లేన హి, కస్మిక కాలే 

చూతా ముకులీతా భవని., ( అలే, జాణాహి దావ, లేణహి, 

కశ్సిం కాలే మాఆ మోలేస్తి ], 

విదూ.__అ శే దాస్యాఃప్పుత, గే, [అశ దాసీఏ పుత్తా, 

గిమ్మే ], 
ల 

చేటః_( నహానమ్ ) అరే, నహీ నహీ. [ అలె, ణహి ణహీ ]ః 

విదూ (న్యగతమ్ ) కి మిదాసీ మతే కథయిష్యామి, 

( విచిన్న్య ) భవతు ఛాకుదత్తం గత్వా (వమ్యామి, (|వకాశమ్) 

ఏపా సా సా సొ సొ అని, అరే త్వం అపి _ ఓరి నీవును ఇం[దోత్సవమునకె ఆస 

గొన్న వానివలె బాగుగా శాకివలె కాకాశాశా అని యనుచున్నా వే, తత్ 

కథయ _ కావున అదేమో చెప్పు _ ఓరే చేను నీ కొక (పళ్నషఇత్తును _ని న్నక 

(ప్రశ్న యడిగాదను _ అనుట, అహాం తే మ.స్తకే ... = నేను నీతలపె పాదము 

ఉం౦తును _ జవాబు నెప్పి ఓడింతును, అడుగురా _ అనుట _ అరే జానీహీ ... = 

తేన హి _.అశేని, నీవు అంతటివాండ వేని _ ఎంంగుదువా ... చెప్పుము ఏకా 

లాన మామిళ్లు మొగ్గ తొడుగును * ఓరి అంజూకొడుశా, ఎండశాలమునరా _ వాని 

జవాబునకు వానికి నవ్వువచ్చినది, ర కాదు కాదు, కిం. ఇదానీమ్ ... నుఠటీ యిపుడు 

ఏమి చెప్పుదును _ కానీ, పోయి చారుదత్తుని అడి దను, మీరి రవంత సేపు ఉండు _ 

గల -- 39 
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అరే, ముహూ రకం లిప్టు, (చారుదత్త మువనృత్య ) భో వయన్య, 

(వమ్యూమి తావత్, కస్ఫి న్మా-లే చూతా ముకులితా భవన్తి, 
[కిం దాణిం ఏజ్జే కహిన్సమ్, భోదు, చారుదత్తం గదుఅ పుచ్చి 
న్సమ్, అర ముహుత్తఅం చిట్ట, భో వఅన్ప, పుచ్చిన్సం దావ, 
కస్పిం కాలే చూఆ మోచేస్సి ] 

చారు__మూర్ధ, వనస్వె, 

విదూ.___( చేట మువగమ్య ) మూర్భ, వనన్నే, [ ముక్ట, 
వననై |. 

చేటః.._డ్వితీయం తే (పశ్నం దాస్యామి, సునమృచ్ధ*నాం 

గామాణాం కా రవం కరోతి, [దుదిఅ చే వణం దఇశృమ్. న టూ ఇ 
శుశమిద్ధాణం గామాణం కా లక్ట్రఅం క లేది ] 

విదూ___.అ₹ే, రథ్వ్యా, [అరే రచ్చా ] 

చేటః__(నహానమ్) అశే, నహి నహీ, [అల్కే ణహి 
ణహీ |] 

విదూ____..భవతు, నంశయే వతితో ౭_స్ఫి, ( 

భవతు చారుదతం పునరపి (వమ్యూమి. [భోదు, సంనవ 
దమ్మి. భోదు, చారుదత్తం పుణో వి పుచ్చిన్సమ్ ). 

(పున ర్నిర్య్యత్య బారుద త్తం తై వోడాహారతి 

చారు.__వయన్య, సేనా, 

మూఖ౯కా _ అది తెలియదటయ్యా - వసంతేమున. ద్వితీయం తే,.., = నీక 

రెండవ (పళ్న యిత్తును _ సుసమృద్ధానాం .* = మంచి సంపన్నములె న 
(గామములకు ఏది రక్షణ ఒసంపను 2 రథ్యా = రసా...కాదు కాదు _ భవతు ... 

pn) 

కాని సంశయాన పడితిని, కాసీ _ మరలను వారు తుని ఆడిగాదను _త ఉవ ఉదా 
అటి డా 

హరతి _ చేటుని మౌొటలను ఉన్నవి ఉన్నటుగా చెప్పును _ సుసముదానాం . ఎని ఉన్నట్ల భట్ట 
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విదూ..( చేట మువగమ్య) అశే చాస్యాఃపుత్త్ర: సేనా, 
అరే దాదీవీ పుత్తా సేణా, ] 

భ్ 

చేటః....అశే, చే అ చ్యుక సి నాత్ర ల్లీ భం భణ, 
[ అశ, దువే వి ఏక్క-ళ్ళిం కదుల శం భణాపి ], | 

వీదూ.___ సేనావనన్నే, ౯ సేణావననే, ] 

చేటః._నను వరివర్శ్య భణ. [ణం వలివత్తిల భణాహి ] 
విదూ___( కాయేన వరివృత్య ) సేనా వసన్నై. (సేణా వనన]: 
చేట.అ₹కే మార వటుక్క వదే వరివర్తయ, [అలే 

ముక్ట్ర బడుకా, వదాణం వలివశత్తా వేసి ), 

విదూ.__( పాడా వరివ ర ర్య) సేనా వనన్వై, | సేణా వననె ] 

చేటః.__లఅ రే. “మూర, అతరవచే వరివ రృయ, [అలే ముక్ట్, 
అక్రలవ దాఇం వలివ తా వేపి. ] 

విదూ.___ ---(విచిన్న్య ) ) వన నృ పేనా, (వనన్తసెణా _, 

వేటః_వపూ నాగతా, (ఏకా శా ఆఅదా_.. 

షిదూ..__తే ద్యావ చ్చారుద తృన్య నివేదయామి, (ఉవనృత్య] 

భో చారుదత్త ధనిక నన్న ఆగతః. తా జావ చారుదత్తన్స ణివే 

దేమి. భో చారుదత్త, ధణిఓ చే అఅదో కీ! 

ఇత్యాదిని, |. అంజాకొడుశా, సేనరా. జే అపి ఏకన్మి౯ా కృత్వా = రెంటి 

జ శ నొక్క_టచేచి౯. కీ ఘం భణ = త్యరగాపలుక, సేనా వసనే... +) పరివత్యజా _ 
మీంచి = కాయీన పరివృకే ని _ చేవాముతో _ దేనామును ఎ (తిప్పి, పడే _ ఆడు 

గులను ..., మూఖకా వటుక _ తెలివి లేనివాండా, వడుగా _ (శాలి అడుగులను 

కాదు _ (తిప్పి చెప్పరా. విచి న్య _ ఆలోచించి _ వస న్లక య విభ క్తి కీ తొలణించి 

తెలివిగా అనుట _ వస స్పసేనా _ ఏసా సా ఆగతా = ఇదిగో తము వచ్చినది, 
భనికో తే ఆగత! నీ ధనికండు వచ్చినాడు _ నాకెవండు ధనికండు _ మాకల 
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బారు..కుతో ఒన్న త్కులే ధనికః, 

విదూ.___యది కులేనాస్పి త ద్వే 2_స్పి, ఏషా వనన్నసే 

నాగతా, [జం కులే ఇర్టి, తా దువాశే అళ్టి, వసా వన నృసేణా 

ఆఅదా |]. 

చారు... వయనస్య, కిం మాం [వతారయసి, 

విదూ.యది మేవచనేన (వత్యయ సే, త దయం కుమ్బో 

లకం పచ్చ, అనే దాస్యాఃప్పుత్ర కుమ్మాలక ఉవసర్చ. [జల మే 

వఅకే ణ పత్సిఆఅసి, తా వదం కువ్య్భూల అం పుచ్చ, అబే జఊాసనీవ 

పుతా కుమ్మ్ళోలఅ, ఉవనవ్చ ] 

చేట._( ఉవనృత్య ) ఆర్య, వన్డే. [ఆజ్ఞ వన్హామి ] 

చారు._భ ద, స్వాగతమ్, కథయ సత్యం (వాపా వనన 
అయాన్ 

చనా? 

చేట... ఏపా సాగతా వన న్న సేనా, [ఏశా శూ ఆఅదా 

వశన్త శేణా ] 

చారు( నహర్షమ్ ) భద, న కడాచి ల్పి)యువ చనం 

నిహృలీకృతం మయా, త ద్ద ఎ్రహ్యాతాం పారితోషి కమ్. 

[9 త్యు తృరీయం (వయ చ్చలి, 

ములో ధనివండు లేడే_ యది కలే ,.. = వఅములో లేకపోయిన, ఆవాకిటు యన్నది, 
ఇదిగో వసంత సేన వచ్చినది, వయస్య, కిం ... = మితమొ, ఏమి నన్ను మోస 

గింతువా?ి యది మే వచనం ... = నామాటను నమ్మ వేని, ఆప్పటికి ఈ కుంభఖీలకని 

అడుగుము, ఏపా సాఅగతా ... = ఇదిగో ఆమె వచ్చియున్న ది వసంత సేన, 

- ఓరి మంచివాండా నేను ఎప్పుడును (పీయవచనమును _ నా కవ -రైనను 
చెప్పినదానిని, నివ్భలము చేయలేదు, కావున (గహింపుము ఈ యినామును . అని 
యు త్తరీయము నొ సంగును, 
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చేటః.__( గృ హీ త్వా (పణమ్య నవరితోవమ్ ) యావ 

దార్యాయా నివేదయామి, [జావ అజ్జఆఏ ణివే దేమి ], 

(ఇతి నిప్కూ-) నః, 

విదూ.._భోః అపి జానాసి కిం నిమిత్త మోదృ కే దుర్హిన 

ఆగ నేతి. [భో అవి జాణాసి కింణిమిత్తం ఈదిసే దుద్దిణే ఆఅచబే 

త్రి] 
చారు..వయస్య, న నమ్యా గవధారయామి, 

విదూ.__మయా జ్ఞాతమ్, అల్పమూల్యా రత్నావలీ, బహు 

మూల్యం సువర్ష భాణ్ణ మితి న వరితుస్టావరం యాచితు మాగా. 

| మవీ జూణిదమ్, ఆఅవృముల్లా రఅణావలీ, బహుముల్లం సువణ్ణభజణ్ణఅం 

తె వరితుట్టా అవరం మగిదుం ఆఅచదా ] 
~ ౧ 

చారు_( స్వగతమ్ ) వరితుష్ష్టా యూాన్యతి, 

(తతః (వవిశ త్యుజ్జ్వలాభిసారికా వేషే.న వన న్నసేనా; 

సోత్క- ణా, ఛతభారిణీ విటశ్చ) 

విటః_.(వనన్త సేనా ముద్దిశ్య ) 

సపరితోప.మ్ = సంతోషముతో, 

భోః అపి జూనానీ .. = ఓయి ఎటుగుదువ్యా ఎందులకు ఇట్టి వాన దినాన 

వచ్చినదో, న సమ్యక్ ఆవధారయామి = చేను సరిగా నిశ్చాయింప లేను ఎటుం 

గను, మయా జాూతఠమ్ = నాచే ఎటుంగ (బడినది _ ఆల్పమూల్యా ... = రవంత 
ఇ 

వలయే _ కలది _ సువణజాఫాండము చాల సెఆగలది, అని, తృ పి చెందని 

మజీ దేనినె నను ఇమ్మని అడుగుటకు వచ్చినది. పరితుష్టా యాస్యతి = చక్కలగా 

తృ ప్రి చెందినబై పోంగలదు, _ చారుదత్తునికి వసంత సేన గట్లు తెలియును, మె తే 
ఎవి యు = లు ఈ. 

యునికిం జెప్ప(డు, 

ఉజ్జ్వల . అభిసారికా _ చీరెలయు నగలయు శాంతితో మెజయు 

చున్నది _ అటి వేసముతో, ఆత్క_౦కకఅదే వచ్చి నది, గొడుగుపటునౌకరు _. చాన 
టు టా a ఇ లు 
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శ్లో, అవద్చా [శీ లేపా వహరణ మనజ్ఞన్య లలితం 

కరల(స్ర్రీణాం శోకో మదనవరవృతున్య కుసుమమ్ 

నలీలం గచ్చన్తి రతినమయలజ్ఞాా పణయిన్ 

రతిక్నే తే రే ప్రియవథిక సారె రనుగతా, ౧౫-౨౩ 

శావున _ వసంత సేన గొడుగును తా చేతంగొనదు _ తనకు నౌకరు పట్ట్రవలరకుంనూ, 

తోడుగా ఒక విటుయడును _ ఇంట. కను"పెట్టుకొనియుండు మగ స్నే పితు డా వా 

విటుండు _ వాడును తోడగుటే వచ్చినాండు, వేటియు కలదు, 

ఉజ్వ్వలాఖిసారిశా వే'పేణ - 

విచ్చితోజ్ఞ న్ వేసాతు చలన్నూ ఫురనిస్వనా 

(ప్రమోద స్కేరవదనా స్యా ద్వేశ్యాభిసశే ద్యది, సా, ద, 

వసంత సేన తాను వసంతళోభ, ఆతీసంపన్ను రాలు ఎంతయు వోర్తానో 

రాగముతో అభిసరించుచున్నది. ఇంక ఎట్టుండదు! ఇతరలు _ఆభిసరళా వాన 

ఆఅఆటుందరు, 
య 

సంలీనా. స్వేషు గా (తేషు మూ క్రీకృత విభూ ప ణా 

ఆవగుణ్గన సంవి తా కల జాఖిసశే ద్యది.. 

వో, ౧౨. ఏపసా = ఈమె, ఆపద్భ్మా లు పద్మము లేని (_ ఫుట్టుటు కక ను; 

చేతవిలాసధారణకును _ ) శ్రీః = లక్షీ - (అఆందాెొలకును సౌభాగ్యమునకును 

దేవతే యైనట్రిద్రి , (- ఆందు ఆమెయే _ ఆమెన సాటి _) అనజ్చస్య = మన్మ్యడ్ల 

నిక్కి అలితం = ఎంతయు సుకుమార మెన, (పవారణం = ఆయుధము ... = ఎంతటి 

యొట్టివాని నైనను నుకమారముగా చే ఓచుకాటవన సాధనము _ కల, సీ కాకాం = 

కలాంగనఅకు, ఎంతటి స్వాధీనపతిక 'లెన వారికిని, మణి యితరనాయికల వాట 

జెప్ప వలయునా _ శోకము _ శోకమునకు కారణము _ తమ భతేళాల వలపునూ, 

దాన నే ధనాదికమును దీని పొలయి పోవునేమో ఆని భయమును దాన శళోకమయుును: 

మదన _ నరవృత స్య = మదనుండను మేలి వృతుమునకు, కోనుమమ్ = మవ్రూవు, 

పూ6త_లలిత (పవారణ (ప్రయోగ ఫలము ఇదియే _ ఆ కామవృక్నమునక వూ తం ఇదో 

నిది _ సలీఅం గచ్చ న్నీ సయ్యాటగా నడచుచున్నడె, రతీ సమయ లజ్జా _ ఆనుమ 
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న్లో, గర్జన్ని శై లశిఖ శేషం విలమ్బిబిమ్నా 

మేఘా వియు కృవనితాహృదయానుకారాః 

యేషాం రజేణ నహా సోత్సలతి తే ర్శయూభూరైః 

ఖం సీజ్య లే మణిమయొ రివ తాలవృ న్తెః. ౧౩ 
మసలు నానా నాణాలా కనను. 

యాన తోంచు స్తో _ ఈమె, నడకయందమున ఆనీగుతో కూడిన సౌభాగ్యము 

ఉన్నది _ ఆసమయంపు సీగే _ ఈ మెయాకారమున నున్నది, రతి కేకే = సురత 

ళ్ళ = జ ణ్ 3 పున = 11 "లేన 
భూమియందు, (పణయినీ చే స్టక త్రీయ రజే _ నాట్యుస్థానమున (పియు లన 

“తెరువరులు గుంపులతో, అనుగ తా = కూడుకొన్నది, చంబడీంప6బడునది. 

భాగ్యాలక, అందాలకు, సాకూత్తు అమ్మీ; మన్మథుండు ఈ మెను (పయోగించి 

గాలువ లేనివాడు ఎందును లేచే లేడు, ఇలాలు తన భర ఎప్పుడు ఎటో దీని 
| య టి య 

వంటంబడి పోవునో అని దుఃభఖించుచుండును. మదనుడు అను మేలి చెట్టున్న దే య 

దాని పూవు - సంయోగళ్ళంగారము రూపుదాల్చివ పూవు _ ఈమె, హొయలు 

మీటిన యామె నడక _ రతికాల పులజ _ నడకలో ఒక సీగ్లు దాంగియున్నది, ఆది 

యల యది తాల్చిన రూప మే, రతి శ్నేత్రమందు _ నేస్తురాలు _ ఏ ' చిన్న చేషయం 
య 

అటో లు 

దును అడుగ కయీ కను పెట్టినటి ఈజనము సాయముండును _ నాట్య రంగమందు _ 

దారిన పోవువాండు అటు చూచినను _ అక్కడ నిలిచి పోవలనీనదే _ అట్లు ఆగుం 

ఫులు వెంట(బడుదురు,. ఆంతే యు పలురకముల రూపకాలంశారము. తనవిటు(డు 

చెప్పినయిదియంతే యు వటి ఆభార పుమాట జే కాని, వసంతే సేనం గనార్చిన తత్వము 

వాంజెటుంగ౦డు, బోగము జాతిలో తప్ప బుట్లినదానీగుట్టు వాలజెబుంగండు. 

నో, ౧౩. మేఘాః =. మేఘములు, వియుక్త...శారా _ వియోగినుల 

హృదయములం బోలి నల్లనె, శెలశిఖ శేషు _ కొండకొమ్ములయందు, (వేలుచు _ కొంత 

జాగుసేయుచు _ బింబాశారముగలవె, ఉణుముచున్నవి, యేసాం రవేణ ... = 

(లేని =) వాని మోంత చేత, (సంతోపము పొంగి తటాలున మింటి కెగిరిన -నెమిళ్ల 

చేత, మణి ... = రతనాలు తౌపిన విసనకబ్రిలతోనుం బోత, ఖం వీజ్య తే = 

ఆకసము వీవంబడుచున్నది, 
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అపి చ, 

వో, వజ్క-క్షిన్నముఖాః వపిబస్సి నలిలం 

ధారాహా తా దగ్దురాః, 

కాం ముఇ్బృతి బర్డి ణః నమదనో, 

స్వః (పడీపొయ శే, 

నన్నా వసి కులదూవ కై. రివ జె. 

లె ర్వ్థ్రతే శ్చన్ష)మా 

విద్యు స్నీ చకులోద్ద "లేవ యువతి 

రైష్నక్యత నంతిష్ట తే, ౧౮ 

నల్ల మేఘాలు మండలాలు మండలాలుగా గుండ - గుండము గా కొందళిఖ 

రాలమాంద, దాంటిరాకు, కొంత సేపు అంగి (వేలాడి ఉటుముచున్న వి. ఆశబ్దమునకు 

ఎంతో సంతోషముతో. "నెమిళ్టు పురులు విప్పుకొని వడివడిగా ఎగురుచున్నవి, 

అందుండు కన్నులు తౌపినరత్నాలవలి ఉన్నవి, కావున, ఆ స్రైగురుట చేత 

వానిచే రరనాలవిసనకణలతో ఆకసము వీవంబడుచున్నటు ఉన్నది. అబెల్ల 
ఉలి య య 

చుట్లురా ఎతున ఆగపడుచున్నది. 
లు ఆని 

న్లో, ౧౮. దదుకారాః = కప్పలు, పజ్క_క్షి న్నముఖాః = బురదతో తడీ 

నీన మూతులుగల వె, ధారావాతాః = వానధారలతో కొట్టంబడీన వై సలిలంపీ 

బన్ని = నీరు (ఈాంగుచున్నవి, బహిః ౫ = నెమిలి సమదనః = కామ (విశారృము 

రేయి, కళ్చంముజ్యాతీ = గొంతువిప్పి (బిగ్గరగా) "పెద్దకూత కూయుచున్నది, పెంటిని 

తేన్నుం జేర విలుచుచున్న ది, నీప్రక = ఎల్తవూలక డీమి _ వాన గాలికి తేటాలున 

ఒక్కు_ట చెట్లునిండ మొగ్గ తొడుగును గాన _ "పెద దీప మగుచున్నది _ దీపమో 
లు ౧ ద 

మరు న్న వామ్ము! (ప్రవిధూత సిళ్తా 
కదమృయప్లిః న్ఫుటకోర కేవ _ ఉ. రా, చ మౌలతి, 

నీపం దృష్ట్వా వారితకపిళమ్ _ మేఘ, 
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వనన్న---భావ, సుష్టు తే భణితమ్, వపా హీ [భావ 

సు్టు చే భణిదమ్. వపా హా] 

న్లో, మూఢే నిర నరవయోాధరయా మ మెవ 

కాన్సః న హాభిరమతే యది కిం త వ్యాత్ర? 

కలదూష ణః _ (పుట్టిన మంచి కులమును, (దూప ణః _) దూపించు 

వారెన _ దుఃశీలముల చే చెడ్డ చేరు _ అపకీతిల౯ా _ కలదిగా చేయువారెన, జనెః _ 

జనుల చే, సన్నా్యాసషవ = సన్నా స్ట్సముం బోలె, మేఘేః = మేఘాల చేత, 

చన్గృమాః = చందురుడు, వృతః = కప్ప(బడినా(డు _ సన్నా సిసపక్షమున - 

వరింపయబడినది. వూనంబడినది _ ఆకాలాన అట్టి సన్నా సానులు, అట్టిది లోకొ డి 

ఉపమానో క్రీ, ఐపోవునట్లుగా వాడుక లో ల సుం జిం గాంబోలు ల విద్యుత్ = = 

"మెటుము, సచకల ఉద తౌ యువతి; ఇవ = నీచథలమునం బుట్టిన జవ్వనివ లె, 

చెడి పె ఐ వూటన ఒక్కినిం గసాడున ట్లు, న ఏకత సంతిస్ట లే = ఒక్కచోట 

కుదురుగా ఉండుట లేదు, _ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్షణము తళుక్కు_న్న, ఇంతలో 

అక్కడ క్షణము తేళుక్క_నును, 

బోగమువాడ వారికి లోశానుభవము పాండిత్యము ఉండునని కామ 

ఇా స్త జులు _ కావున విటుడు వానను ఇటు వణికాంచుచున్నా (డు, బహిళాణము 
ee య 

సమదనము ఐనద(ట _ దాన గొంతెతి ెద్దకూ(తే కూయుచున్నద6ంట, నీపము 
aan) 

వెలుగు కొగడా _ దివ్వటి - యెనది, అట్రి వారు సన్నా్య్యాసము వరించు 

నట్టు మేఘాలు చంద్రుని కమ్మి వేసినవి _ ఈవిటుండు తౌనును ఒకనాడు అట్లు 

సన్నా్యసముం గొను నేమో, అట్టి యువతులు బోగ ము వారిక న్నను నిజముగా చెడి 

పిలు _ వీనికి వారు సులువుగా ఉపమానమెనారు, 

జా భావ (= వందర దాం? సుష్టు కో నీవు చెప్పిన జంత యు 

సరిగా ఉన్నది, ఏహి హీ = ఈ రాత్రి (శ్లోకములో తరువాతే ఉన్నది 

యన్ననో _ 

పో ౧౫. మూడే = మూఢు రాలా, _ ఆపాటి తెలివి కూడ లేదాయ నే 

నిక! _ నిర నరపయోధరయా = ఎడము _ సందు _ లేని మేఘములు _ పాలిండ్లు 

అని శబ్బధ్యని _ గలదాననెన _ మయా ఏవసవహా = నాతోడ నే (వక్తి) నిశ 

కా నః = శాంతుండు, (చారుదత్తుండు) అభిరమతే యది = సంతోషముతో ఆటగా 
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మాం గక్ష్మితె రపి ముహు ర్వినివారయన్నీ 

మార్లం రుణద్ది కుపి తేవ నిశా నవత్నీ, ౧౫ 
౧ థి 

విటః___భవత్రు నవం తావత్, ఉపాలభ్య తాం తావ 

దియమ్, 

వననన్న__భావ కి మనయా (స్ర్రీన్వ ఫావదుర్విదగ్ధ యోపా 

యా? వళ్యతు $ లబ్ధ ప్రో భవ 
ఆమ rem. 

గడపునేని _ కామ కీడలం చేలునేని అని ధ్వని, అత్ర = ఈవిషయమున, తవ 

శిం = సీ జేమేళి . నీది ఏమి పోయినది? _ ఇతీ _ అని _ అ ట్రనినటులు గా, 

ముహుః=మౌాటి మాటికి మొౌం = నన్ను, గ జిజ తేః = ఉరుములచే, నివార 

య స్రీ = వలదు వలదు అనుచు, కుపితా = కోపము చెందిన, సపత్నీ ఇవ = సవతి 

యుం బోలె, మొౌగజకాం రుణది = దారి అడు చున్నది, 
థి ౬2 

(మబ్బులు సందులేక కమ్మినవి, ఇారుద తుండు ఆ మేఘాలకు సంతోషించు 

చుంబోలె నున్నాండు (ఉండును అని యనుకొనుట.ఎ దాన సందులేని పాలిండ్ల 

కాంత త్రో (తనతో స వేడుకగా (పొద్దుపుచ్చుచున్నట్లున్నా(డు అని మాటలలో 

ధ్వని. శాయిట్టి ఆర్మాతీ (జేళ) మేఘాలఅయురుముల తో నన్ను పోవలదు పోవలదు 

అనుచున్నట్లున్నది, దారి చీకటితో నిండిపోయియున్నది _ తనకు అటు నడువను 

దారి తెలియక పోయినట్లున్నది, అది ఆర్మాతి సవతివలె తాం గోపించి నన్ను 

పోనీక చాక దారి ఆడ్డునట్లున్నడి, అనుట _ నేను నడువలేవన్నాను చీకటిలో, 

భవతు ,., = శాన్, ఇట్టుకానీ (నీవు. ఉపాలభ్యతాం ... = దీనిని 

(నోటికివచ్చినట్లు) నిందింపుము _ భావ .., = భావ, దానిని ఉపాలంభించి ఏమి 

(ప్రయోజనము ౨ @ స్తీ శా స్వకొవ దువికాడ్యాయా _ తన ఆఈ(డుతేనము చేత తా చెబు 

గదు ఒకరు చెప్పిన వినదు _ తెలివిమాలినది, తెలివిగ అయట్లు తలచు పొగరు 

పోతు _ కిం = దానితో జీమి _ ఫావ చూచును గాక _ ఎవరు ఏమి చెప్పినను చేని 

నను నీను మానను మరలను, 
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క్లో మేఘా వర్ష న్తు గర్జన్తు ముజ్బు న్న్వ్వశని మేవ వా 

గణయస్ని న శీత్రో్షం రమణాభిముఖాః స్ర్రీయః, ౧౬ 

విటః వసన నేనే, వశ్య పశ్య అయ మవరః 

వో, వవనచవల వేగ; స్థూలధారాశ కాఫ క 

సృనితవటహానాదః స్పష్టవిద్యుత్స తాక 8. 

హారతి కరనమూహాం ఖే శ శాజ్క-న్య మేఘో 

నృవ ఇవ పురమ భ్యే మన్ద వీర్యన్య న (తో. ౧౭ 

నో, ౧౬. మేఘా; వపకన్తు గజకాన్తు +4 = మేఘములు వాన కరి 

యనీ, ఉజటుము ఊబుమనీ, అళనిం ఏవ వా = పిడుగునే, ముబ్బున్ను జ .(నామిందికి 

పీడుగునే విసరనీ, రమ ణాభఫిముఖాః స్తీయః ఇ. శాంతునికి అఖిముఖలు ఐన _ 

శాంతునికడక బయలుదేటీన అనుట _ స్త్రీలు శీత ఉప్పం = చలిని వేడిని _ 
వానను ఎండను _ న గణయ ని = లెక్కి_౦పరు _ అత్యు పెట్టరు. 

వాన ఊబుమ్కు అంతీయ శాదు, పిడుగు _ మేఘముయొక్క. వీనిని దేనినీ 

కాంతుంగూాచికా వెడలినవారు సరకసేయరు, దేనికిని వెనుదీయరు, 

ఆయం అపర; = ఇది ముఖీయొకటి 

నో, ౧౭ మేఘ = (ఈ) మేఘము పవన చపల జేగః= గాలిచే 
చుడుకన వేగము _ త్వరయు బలమును గలదై, సూల ధారా ఎం ఘః డా 

(కరియు లావు ధార అనుబాణొల మొ త్తముగలదై, స్తనిత 4 నాద$ = 

ఉరుమే ఖీరీ భాంకారముగాం గఅటై, స్పష్ట్ర ... =క8 = (ఎట్ట ఎదుట) స్పష్ట 

ముగా తోచు; మెటుమను జెండా ఎ త్రించుకొని, వ్ = మింట, ఫురమ్యే = 

నట్టనవడియూరిలో నే మన్సవీర్య స్య శత్రోః' = పలుచబాతణిన పర్మాకమచయు గల 

ళ|తువుయొక్క_, (కరసమూహం = కప్పఫు "వెం త్రేమును) నృప ఇవ = (శతు 

ఆధి) రాజుంబో తె, శశాజ్క_ స్య = చందురునియొక్క_, కరసమావాం హరతి = 

కిరణాల మొ తీమును _ కాంతిని _ పోంగొటుచున్నది. 
గ అటి ల 

ఈవాన నడుమ, మింట రవంత తెజపి కలిగి దాన చందుండు తోంపగా 

(ఈదినము శుక్షనవమియో దళమియో శానోఫును _ దొంగతనపుమటుదినము _ 
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వన న్న---వవం న్యిదమ్. త తథ మేపో ఒవరః, [ఎవం 

శవము, తా కధం వసో అవరో ] 

“", వృతె రవ యదా గ జేన్షృమల్నినె 

రాధ్యాతల మ్చోద్బర్న 

రర ద్భిః నతడి దృలాక శ బలై 

శేమొః సకల్యం మన; 

తత్కెం (పోపీతభ_ర్హృవధ్యవటహో 

హాహా హశతాఠశో బకః 
pes sone etmek een 

శావునమంచి వెన్నెలదినము) అంతలో మటియుక మేఘము చానిని' కమ్మి, ఆ 

వెన్నెల లేవండ చేసినది, ఆది యొటువలె నున్నదన౭-గా _ కప్పము చాకీశుఢిన 

వీర్యహీన శ తువ్రును (ఆధ్రిరాజు వానియూరి నట్టనడుమ శే, దుడువగా పెకొని 

పటు బాణములం గొట్టి భేకిభాంకారమతో జెండా యె త్రించుకాని 

ఒక్కు_మ్మడి కప్పము నెల్ల ఒడుచుకొన్నట్లు ఈ మేఘము గాలిచే యొడుపు 
గల వేగముతో లావుధారలవాన కురియుచు ఉఊఉబుముచుు మెటుముచు మింటు 

చం(దుని కిరణజూలమును పాంగొట్టినది _ లేకుండ, చీక టిక మ్మునట్లు చేసినది, 

చూ, బుతుసంహార _ 

ససిక రామ్మోధర మత్త కుర _ప్రడిత్సతాకో 2_ళనిళబమర అః 
అలో ణా pane.) ద ర 

సమాగతో రాజవ దుద్రతి ద్యుతి ర నాగమః శామిజన్మపియః (పియీం. 
థి ఖు 

ఏవం ను ఇదమ్ = ఇస్తే ఉన్నది ఇద్కి నీవు చెప్పినది సరియే, తత్ కథం 
ఏప అపరః = మణి యెటు ఈమటియిక టి, (పాడు కొక్కెర కూయుచున్న చే జో 

3 
చూడు 

| 

నో ౧౮, యదా = ఎప్పడు, ఏలె: ఏవ మేఘెః = ఈ మేఘాల చేత (జ, 
గ జేన మలినెః = మత్తీగజమువ లె నల్ల నె, ఆ ధ్య్మాతలమ్చోద 3 ః = (నీటితో) నిండ 
వూరింప(బడీ (వేలు బొజ్బలుగ ల వె, గ జజాద్భిః = ఈ అుముచున్న వె, సత టిత్- అ 
శబలైః = మెలుముతో కూడుకొనియు (డానిన) బెగ్గురులతోను, కూడుకొని ఆమం 
నానారంగులవి ఐనచాని చేత, మనః = (నా) మనస్సు, సళల్యం = భాణస్రముతికి 
గుచ్చుకొన్న టె ఉన్నది, హాహా = ఆయ్యయ్యా, తత్ క్రిం = మటీయిప్పడు, ఏమి, 
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(వావృట్ (పావృ డితి బపీతి నఠటిః 

శూరం తలే [వవీవక౯ా, ౧౮ 

విటః__వనన్నసేనేే ఏవ మేతత్ , ఇద మవరం వశ్య 

న్లో, బలాకాపాణురోపీవం వ్దు దుథీ వ వామరమ్ 
డ్ షి $ Er 

మతే వారణసారూవ్యం క రుకామ మి వావ్పరమ్, ౧౫ 

జో 

హతాళః బకః = పాడు నిభాళ౯గ్యపు _ కొంగ, శఠధీః = కొకటి లోపలికి 

ఒకటిగా చూపు (మోసపు) బుది గలది, కలే = గాయమున, మారం = కార 

మును, (పథీపక = దట్టముగా చల్లుచున్న టె, ఉన్న బాధను ఎంతేయు వృది చేయు 
శి య (cn థి 

చున్న చె అనుట, (పోషిత భతృ౯ా ... పాః = కాంతుల నడ చా నిన వారికి బావుకు 

కొట్టు భేరివ లె, (పొవృట్ _ ఇతి = అని పలుకచున్నది. 

మొదల"నే ఉటుముల మెటుముల పెను కడుపుల మేఘాలశే నా (విరహిణి 

గుండె గాయపడి (వెత వెట్టుచ్చు ఉన్నది. మణీ అందులో కారము క్రుక్కినట్టు 

ఈ బకాలు భయంకరముగా “(పావృట్లిని కూయందొడంగినవే _! 

(పావృట్ - *బలేవాను బలేవాని (= “ప్రకృష్ణ వృష్టి! అని ఉప 

అవును _ ఇశ్తే యున్నది _ మటీ యిది యిం కొకటి చూడు, 

వో, ౧౯, అమ్బరమ్ = మిన్ను; బలాకా _ పాణ రోష్టీమం = కొంగల 

(గుంఫునును తెల్లని తలపాగా కలిగి, విద్యుత్ ఆలీ ప్ప బామరమొ = మెటుము అని 

పెకి ఇడ్డ చామరములును గలిగి మ త్తవారణ ... = మద ఫుఆకునుంగు సమరూపతను, 

పోలికను, కతు౯ాకామం ఇవ = చేయం (పొంద గోరినడియుం బోలె నున్నది. 

నల మేఘాలమిన్ను “పెద ఏనుంగువలె నున్నది, బెగురులు గం|డముగ 
య టై ౧ 

చుట్టురా తిరుగుట దానికి చుటిన తలపాగావలె నున్నది, మెటుము (మెజయు 
౬ 

టయు అడంగుటయు) వీ(చుచో ఎ తయడు చును దింపండుచును ఉన్నట్టి, చామ 

రమువలె నున్నది. ఏనుంగునకును ఉష్టీపము పెట్టి బానరములను (వేల వేయుదురు _ 
ల 

అవి గాలికి పెకి [కిందికి కదలుట వానితో దానిని వీంచున టున్నది, 6 ల్పేఏము, 
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వన స్త__ భావ, వశ్య పశ్య, [భావ వే 

క్లో, వృతె రార్ట్రతమాలవతమల్నినె 
రాపీతసూర్యం నభో, 

వల్లీ కాః శర'తాడితా ఇవ గజూః 

సీద.న్ని ఛారాహాతాః, 

విద్యు 'త్కా-ఇ్బునదీపి శేవ రచితా 

(పాసాదనంవారిణీ 

జ్యోత్స్నా దుర్చలభ్రర్శృ శేవ వనితా 

(వ త్సార్య మేమొ రతా, ౨౦ 
వో, ౨౦౩ అఆ దక౯ా తమాలప త్తం మలి నెః = తడిసిన చీకటి వెట్టయావల 

వలె నల్ల నెను ఏ_తెఃమేయెః = ఈ మేఘాలచేత్యు నభః ఆపీక నూర్య 9 = ఆకాశము 

(తాంగి వేయబడిన _ లేవండంజేయంబడిన _ సూర్యుండుకలది ఐనది, వల్ఫీ కాః = 

పుట్టలు "పెద్ద "పెద్దవి అయ్యను వట్టి బోలు మట్టి దిబ్బ లే కడా; కావును, ధారా 
నాతాః = ధారలచే ( _ పడువాననీటి వాళ్ళచ్చే కొట్టంబడిన వై, శర తొడితాః 

గజూ8 ఇవ = ఇాణములచే కొట్టంబడిన ఏను (గులవ లె, సీదన్సి = (కుంగిపోవు 
చున్నవి, విద్యుత్ = మెఅుమ్ము (పాసొడ సఖ్బారిణీ య మేడలు, (ఇపుడు 

దీనిపె, ఇంత లో దానిిపె అన్నట్టు తిరుగాడు, కాబ్బున దీపికా 'ఇవ = బంగరు 

దీపమువల్తె రచితా = ఏర్చ్పణుపంబడినది, జ్యోత్సాా = వెన్నెల దుబకాల 

భతృజాశా = బఅహీనుడెన మగండుగల, వనితా ఇవ = (స్రీనలె మేయ్లైః 
ముయిళ్ళ చేత, (పోత్సార్య = (వానిం) దబుమ గొట్టి, వాతా = అపవారింప 
బడినది. 

ఈనల్లని మేఘాలు మింట సూర్యుని, (తాలి వేసినట్లు, . లేవండంజేసినవి, 
లావు ధారలతో, చాణాలతో ఏనుంగులం బోతె పుట్టలను అడ గార్చినవి. ఆంద 

లిదే “మెటుప్రతీం గ మిదెమిందినుండి మిదైమోందికి బంగారుదీపము వలె తిరుగు 
చున్నది, మొయిళ్లు చం(దుని మాపి వన్నెల లేకుండ చేనీనవి, 
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విటః_వసనృసేనే, పశ్య వళ్య, 

క్లో వతేహి విద్యు ద్దుణబద్ధక క్యా 
గజా 9 వాన్యోన్య మభిదవన్హః 

శ కాజ్ఞ యా వారిధరాః నధారా 

గాం రూవ్నరచే౧వ నముదర ని, ౨౧ 
ఖ్ జప ధ్ 

అపి చ పశ్య, 

న్లో, మహావాతాధ్మాతై రృహివకులనీైై ర్షలధశై. 

శల రిద్యుత్స మ ర్హలధిభి రి వాన్నః (వచల్నితెః 

ఊ త్పేంక్షలు, 

న్లో, ౨౧. విశే వారిధరాః = ఇవిగో ఈ మొయిళ్లు, విద్యుత్ గుణ ... 

త్యాః = మెజుము అను (పగ్గముతో _ బంగరుదానింబోని దానితో _ కట్రంబడిన 

నడుము _శౌయడులు _ మోకులుగ అ వె, అన్యోన్య ఆభ దవ న్స నః = ఒండొొంటి పెకి 

పరువెత్తుచున్న వెన, గజా ఇవ = = ఏను(గులవలె, సథారాః = ధారలతో కూడు 

కొన్న వె, క శ్రాజ్ఞయా = ఇందుని యు త్తీరువుచేత, గాం = భూమిని, రూప్య 

రజా = వెండి శేరుతో, సముద్ధర సన్తి ని ఇవ = పెకి ఎత్తుచుంబో లె ఉన్నవి, 

ఇందుండు (తిజగతికి పతి, శావున భూమికిని, దానిని చేరుపున చూచి 

మన్నింపనో దండింపనో, వెండి (తాటిం గట్టి పెకి చేదించు కొనున ట్లున్నది, 

బంగరు మొలమోకులు గలిగి ఒండొంటి తేట్లు పరు వెత్తు ఏను (గులంబో లె 

ఈ మేఘాలు మెజఫపు(తాళ్లుగలిగి యొండొంటింగాడుచు ఈధారలు నేలవె 

గురియుట, 

ఉపమో లేములు, 

న్లో, ౨౨ మహా వాత ఆ ధ్యా తెః = పెను గాలితో బూరటిల్లినవె, మహీ 

పవఅనీలై 8 = ఎనుములగుంప్రువలె నల్లనె, విద్యుత్ పక్నేః = మెటుములు అను 

'జెక్కలఅతో,.. చలైః = పరువులెత్తుచున్న, జలధరైః మేఘముల చేత, ఆ న్హః = 

(మింట్సి నడుమ, విద్యుత్ ప మైః = చెద్యుతేమను వెలుతు శే 'ఉక్కలుగాగలిగి, 

(పచలితెః = వెల్లివిరిసీ పొటు, జలధిఖి రివ = సముదముల చేత నుం బోలె _ అట్టి 



§20 మృచ్చకటికమ్ 

వయం గన్టోద్దామా నవహరితేశ ప్పాజ్కు- రవతీ 

తెర [ 99 ధరా ఛారాపాతె ర్మణిమయశి నై ర్భిద్యతి ఇవ 

వనన్న---భావ వహపో ఒవరః, భావ, వసో అవరో ] 
Pr 

(పొంగిన) నలుసము[దములంబో లియున్న వాని చేత _ అనుట, గన్ఫోబ్దామా = 

లేచిన _ ఉచ్చ నించిన మంటివాసన యను గవకాము గలదియుంబో లి యి, 

నవవారిత ... తీ = [కొ త్త పచ్చపచ్చిక మోనులు (అంతట దండిగా గలదై, 

ధరా = ధర = భూమి, ధారాపాతైః = పెనుపోంత గా పడుచున్న (వషళా ధారల_ 

కొ సలవి సరుల చేత, మణిమయిళ _రె౪ = వజాలబాణాలతో, భిద్యత ఇవ = -ఏీల్చం 

బడుచున్నదియుం బోలె ఉన్నది, 

సపినుగాలి రేంగి కొట్లుచున్న డి, దానిచే మేఘములు బూరటిల్లిన క్రైనవి _ 

దాన అవి ఎనుములగుంఫువ లె నున్నవి. అంతలో తళుక్కు_మనుచు అంతళలే మాయ 

మగుచు నున్నవి. మెటుముల్కు అవి యాడించు అెక్కలవలె నున్నవి, వానితో 

మొయిళ్డు పఅచుచున్నవి. (చాన) అవి నడుమ వైద్యుతమను వెలుతురు అెక్క_ 
లుగా గలిగి వెలువంబాటు నలుసము[ దముఅవ లె ఉన్నవి _ అటివాని చేత తూటు 

(22) 2 ౧౧ 

పడునంత విసరుగా కురియు తెజుపిలేని వానధారల చేత్ మణి _ తెల్లని వ్యజము _ వే 

నిమికాతములెన బాణముల వేకంబోలె థర _ “ధరతి విశ్వ మితి” _ పెనను లోనను 

అన్నింటిని మోయునచెన భూమి, ఫెద్యత ఇవ = పగుల్బ్పంబడుచుంబో లె ఉన్నది _ 

ఏలన _ (మంచి మంటి) వాసన _ మదమువలె _ పెకి పొంగినది, [కొత పచ్చ 
4 ఆవాల 

గటీకమో సులు శేచినవి _ కావున ఇంకను ఏమేమో లోపల దాంచుకొనియున్నది _ 

వానిని వెడలింతుముగాక అని, 

ఉప మో క్పే9తులు, 

ఏపు అపరో మేఘకః సము త్రీపలీ _ వాన “తెజపి లేక కరియుచున్నను 

అంతలో "పెద్దదియు అంతలో చిన్న దియు అగుచుండును _ ఏలన (క్రొ త్ర మేఘము 

శాటుకొనుచు లేచుచును కురిసి పలుచ నగుచును, మజల నొకటి లేచుచును అది 

కురిసీ పలుచనణుచును ఉండును, ఆట్లు నడుమ లేచిన మతటీయొక కాటు మేసుమును 

చూపి చెప్పుట, 
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ల్లో, ఏ హే హీతి శిఖణ్ణినాం వటుతరం శేకాభి రా క్రన్దితః 
(పోడ్డ యేవ బలాకయా నరభనం సోత్క-ళా మాలిజ్లితః, 

హాం్టసై ర్వుడ్టతే వజూ జ రతిత రాం సోద్వేగ ముద్వీవీ.త: 

కుర్భ న్నజ్ఞున మేచకా ఇవ దిశో మేఘః సముత్తిన్టతి, ౨౩ 

విటః.___వవ మేతత్ , తభా హీ వశ్య 

శ్లో, నివ్పస్టీకృతవద్దుమజ్ణ నయనం నన్టతపావానరం 
వద్యుద్భిః త.ణనష్టదృష్ట్రతిమిరం (వచ్చాది త శాముఖం 

వో, ౨౩౫, ఇదిగో మజియొకటి _ ఏహి ఏహి ఇతి= రా రమ్ము అని, శిఖణ్రి 

నాం = నెమిళ్ళరయొక్క_, శకేకాభిః = కేకల చేత _ “కేకి అని -నెమిలికూంత యను 

కరణమును, పటుతరం _ గటిగా, బిర గా, ఆ్మకన్సితః _ అజచి పిలువంబడినదై, 

సరభసం = తొందరతో, (పోడ్డీమ = ఎగిరి (పోయి, సోత్క-_ణ్ఞం = ఎంత యం 

ఆసతో ఆలిజ్జిక ఇవ = కాంగిలించుకొనం బడినది వోలె ఉన్నై, ఉజ్ఞిత 

పజ్క_ జె ః = విడువబడిన తామరలు గల,  తామరఠలను విడిచి వచ్చిన వెన, 

వాంసెః = అంచల చేత, సోబ్వేగం = భయముతోను రోంతతోను, అతితరాం 

ఈద్వీఖీతః = ఎంతయు తల నిగిడ్చి చూడయిుడుచున్నటె, దిశః = దిక్కులను, 
ఆష్టాన మేచకాః = శాటుకవలె నల్ల నివిగా, కకర్వక ఇవ = చేయుచుం బోలె 

నున్నదియు నె, (ఏవ ఆపరఖి మేఘః = ఇదిగో ఇంకొక మేఘము, సము త్రీష్టతీ = 

'లేచుచున్నది, 

మరల నొక "పెద్ద (కొ త్త మేఘము లేచుచున్నది, దాన లోకమంతయు 

కాటుక పూత చేతనుం బో తె నల్ల నెనది, “నెమ్ముల "పెద్ద జేకలు దానిని రారమ్మని 

పిలిచినట్టున్నది. బలాకలు ఎగిరిపోయి ఆసాసతో దానిని కాంగిలించుకొన్నవి, 

అంచలు తామరలన దూరముగా పోయి మిక్కిలి భయముతో దానినే మోమెత్తి 

న్లో, ౨౮. నీవు చెప్పినది సరిగానే ఉన్నది. _ చూడు. _ జగత్ = 
జగము, స్చీత అమ్మోధథ ర ధామ = విశాల మెన మేఘమే తనక ఇల్లుగా గలిగి, 

నెక జలద చృ(తాపిధానం = పెక్కు మేఘము అనుగొడుగులే, మూత-గా _ 

'మేలుకట్టు గాం గలిగి పయోధారా గృవో నృగ జాతం = వాన నీటిధారలు అను 

నమ్ -- 41 



వ్ లలి మ్బ చ్చ కటికమ్ 

నిక్వేస్థం న్వపీ తీవ నంవతి వయోాధారాగృపహాో నృర్హతం 

స్ఫీ తా మ్యూధర ధామ్మనె క జలద చ్చ తాపిథానం జగత్ , ౨౪౮ 

వనన్న--భావ;, ఏవం న్విదమ్. త త్పశ్య వశ్య [ భావ, 

వవ శేవమ్. తా తేక చక |. 
కి ఖు 

నొ, గతా నాశం తారా ఉవకృత మసాధా వివ జనే, 

వియుక్వాః కాన్తేన (స్ర్రీయ ఇవ న రాజన్మి కకుభః, 

యం (తే ధారాగ్భహాములోపల (స్నానమునకుత గినట్లు కురియు ధారలు), నిశ్చేష్టం = 

ఏమియు చేష్టలు లేక అనగా కదలక మెదలక, సంప్రతీ= ఇప్పుడు, స్వపితి 

వ =ని|ది ప శం 6 దా నక కదలక ఇ (దించుచుంబో లె నున్నది, నిప్పన్తీ నయనం (అనిద? ) ల 

ఆడక యున్నట్రి తామరతంపర యను కన్నులు గలిగియున్న ది, నష్ట తృపా వాసరం= 

(ఇది రాతియో పగలో భేదము తెలియకున్నది, విద్యుద్భిః = మొటుముల చేత, 

తణదృష్ట +++ తిమిర౦ = నిముసమున _ అంతలో _ అగపడి, నిముసమున నే _ 

అంతలో నే _ అగపడక పోయిన చీకట్లు కలిగి యున్నది (ప్రచ్భాదితాశాముఖం = 

(ఆశళాముఖుం = డిన్క_ల మొదళ్ళు - అడుగు భాగములు _ అను మొగమును కప్పు 

లోకము ఎట్టు మూసీనది అసే యుండునట్లు తామర తేంపరయను కన్నులు 

గలటె, రాతియో పగలో తెలియక, మెటుములకు అంతలో పోయి ఆంతలో 

కమ్ముకొనుచీకట్లు గలచె, మొగ మగపడనీక కప్పుకొని వేఘాలనుబం గాళాలో, 

మేఘాల చాందిని! కింద, వపషజ ధారల యంత్ర ధా రాగ్భవామునందు కదలక మెదలక 

ఒక్క నిదశా నిదపోవుచున్నదో అన్న ట్లున్నది, 

ఆవును ఆశే యున్నది. మణి చూడు చూడు, 

వో, ౨౫. అసాధా జే = అసత్చురుషునందుు ఊపకృ్ళతం ఇవ= ఉప 

కారము _ మేలు _ వలె, తారాః = నత తాలు, నాశంగతాః = నాళనము _ అగ 

పడమి _ పొందినవి, కకుభః = దిక్కులు, శానేన వియుకాః ' స్పీయః ఇవ = 
అనాటి బాట లో 

ప్రియుని వియోగము పొందిన _స్త్రీలవలె, న రాజన్ని = (ప్రకాశింప కన్నవి, 



వకు మో౭ జః లి28 

[(వకామాన్నన్న పం (త్రదశ వతి న ను శ్రున్వీఖినా 

(దవీభాతం మన్యే పతతి జల జ నమ్. 9 

అపి చ, వశ్య, 

న్లో, ఆన్న మతి నవుతి వర్షతి 

గరి మేసుః కరోతీ తిమి రాఘమ్ 

(పథమ శ్ర రివ పురువః 
కరోతి రూపా జ్యా నె కాని. . ౨౬ 

గగనమ్ = మిన్ను, (తీదళ పతిళస్తృ, స్య శిఖినా = ఇంద్రుని యాయుధ మెన పిడుగు 

యొక్క యగ్ని చేత, (పకామ ఆంతేః తప్తం = (మూసలోేనుం బో అతెలోపల 

ఎంత యు (శాంగినటె, (దవీభూకం = కరశినడా, జలరూషేీణ పతతి = నీటిరూపాన 

పడుచున్నది, (ఇతి = అని, మ న్యే = తలంతును, 

నక్ష! తాలుపోయినవి _ దిక్కులు నల్లప డీ (పకాశింపకున్నవి, ఇంద్రుని 

పిడుగువేడికి మూసలో కరగినట్లు, మిన్ను కరం? నీటిభూపాన (ప్రవహించు 

చున్న టున్నది, 

ఈదు ర్థినవర్ల నలో (ప్రాయికముగా ఊ త్పేృిక్నులు _ 

మన్యే శ్క్త (ధ్రువం (పాయో నూన మి త్యేవమాదిభిః 

ఉ త్చేంక్షా వ్యజ్య తే శ బి రివ శబో2_పి తొద్భళః, దండి. 1-284. 
ఇ ది 

చెవ్క_ శ్లోకములు నుభాషిత రత్న భాండా గారమున ఉదాహృతములు. అట్లగు 

టయు లోకాన మె పే 

న్లో, ౨౬. (పథమ శ్రీః పురుష ఇవ = (గభజాదర్శిదుండగు పురుషుడు 

తనక తటాలున తొొలుమాబు మితిమోణిన సంపద కలిగినక్లై న, వా డెట్లో అట్లు) 

మేఘుః = మొయిలు, అ నేశాని రూపాణి = పెక్కు రూపములు పోందుచున్నది _ 

సపెవ్క_ వేసాలు వేయుచున్నది _ "పెక్కు చేష్టలు వేయు చున్నది _ పెకి లేచు 

చున్నది _ పురుషుఃడును (కొవ్వున పె పెకి నిగుడును _ పికే చూచును, (ఆంత లో) 

వంగును (కురియుటక్స, పురుషసుండును (కిందికి చూచును (ఎదుటి వానిమో (ద 

చూఫునిలుపక్రు; వషకళాతి = పరియును _ పురుషుడు దండిగా ఇచ్చును, 

గజక౯ాతి = ఉటుమును _ ఫురుషుండు బడాయి మాటలు (పేలును, తీమికాఘమ్ 

కరోతి = నీకటి మొత్తమును కలిగించును _ ప్రురుషు(డును మోహాంధ కారమును _ 



ప్ వత్త మృచ్చకటికమ్ 

విటః_ఏవ 'మేతమ్, 

క్ల, విద్యుద్భి ర్ల ఏల తీవ నంవిహస త్రీ 

వ్ చె ర్పలాకాశ తె 
మా౯ హే నెొణ వివల్ల తీవ ధనుపా 

ధా రాశరోడ్డారిణా 

విన్నష్టాశని నిన్యనేన రన తీ 

ర్నీలః సాన్ల) మి వాహిభి ర్హలధశై 

భ్ఞూపాయ తీ వామృురమ్, ౨౭ 

కన్ను గానమిం _ బొందును, అచేళాని మూపాణి కరోతి = మేఘము "లెక్కలేని 

భూపములను _ వీనుగులవియు కొండలవియు "పెద్ద -మేదలవియునగు ఆకృతులం _ 

బొందును, స్రరుషు(డును నిలుకడలేని స్వభావము గలవాండె, పెవ్కు విధాల 

జీసాల తోంచును, 

మేఘము దారి ధ్యమునుండి తటాలున మితిలేని సంపద పొందినవా(డు 

ఎ సైట్లు నడచుకొనునో ఆటటు తాను నిలుకడ లేక నడుచుకొనుచున్న టున్నది. 
య యగ య 

అవును, అమే... 

నో, ౨౭. అమ్బరం = మిన్ను, విద్యుద్భిః = మెటుముల చేత, జ్వలిత 
య 

ఇవ = మండుచుంబోలె ఉన్నది, బలాకాళ లెః = (మేఘాల టె మాలిన లెక్కలేని 

బెస్గరుల చేత, ఉచెః సం ,.. = బొబ్బనవ్వు నవ్వుచున్న ట్లున్నది, ఛారా - 

ళరోద్యారిణా = భార అనుబాణాలను (కక్కు_చున్న, మౌ హేాస్టేణ భనుసా = 

హం దునిచె న వింటితో, బొమ్మఖారడుతో, వివల్లతి ఇవ = (సెక్సి దుముకు చుం 

బోలె నున్నది, విస్పష్టు ఆశని నిస్వనేన = మిక్కి. ల్ బిగ్ధరయైన పిడుగుల మోంతే 

చేత, రసతి ఇవ = -వంరయు చుంబో లె ఉన్నది, అనిపః = గాలుల చేత, ఆఘూ 

ఇకాతీ ఇవ=సుడియుచుంబో లె ఉన్నది, నీలెః అహిఖిః "ఇవా నల్లని పాములతోనుం 

బోలె, సాన్లిం = దట్టముగా, జలధరైః = మేఘముల చే, ధూమాయలి ఇవ = 

పొగయుచుంబోలె పొగచే కన్ముబడినదియుంబో లె, ఉన్నది, 



వజ్బుమో2ఒ జ్య క ల్లిస్ 

వనన్న___ 

న్లో, జలధర, నిర్తజ్జ నం 

య నాం దయిళన్య వేళ్ళ గచ్చ నీమ్ 

సృని తేన భీవయి త్వా 

ఛారాహాస్తెః వరామృశసి, ౨౮" 

భోః శక, 

శ్లో, కిం తే హ్యహం పూర్వరతివనశ్రా, 

య త్తం నద న్యమ్చుదసింహనా చై 8 
తతానాలా నాలోన నాణలు. 

మెఅంముమంటలు, బలాకలబొబ్బనవ్వులు3 ఇం[దధను ధా౯ రాబాణో చార 

ములు పిడుగు (మో(తేలు, గాలుల సుళ్ళు, జలథ రాహుల పొగలు _ పనితో 

నిండియున్నది ఆక సము, 

వో, ౨౮, జలధర = మేఘుండా, త్వం = నీవు నిలకాజ్జః = వట్టి నిగ్గిడివి, 

యత్ = ఏల (ఆట్ల్టనుచున్నాన్రన, దయితే స్య వేళ్ళ గచ్చ న్నీం = (ప్రియుని యింటికి 

పోవు చున్న దానిని, స్తని తేన ఫీషయి త్వా = ఈటుముతో బెదరించి, ధారాహస్తైకా 

ధార అను చేతులతో, పరామృశనసి = తాంపచు తడవుచు ఉన్నావు, 

మేఘుండా, సిస్టలేదాయె నే నీవ, నేను న్నాపియునింటికి పోవుచుండ (గా 

నన్ను ఊటీమి బెదరింతువు, క చేతులం దా౭కెదవు! తడ వెదవు! 

భో శక మ ఇం దుండా, 

నీవు కదా "మేఘుములను విప్పి తోలి యిట్లు వాన వరియించువా6ండవు, 

శావున నిన్ను అడిగెదను, 

వో, ౨౯. అవాం పొ = చేను గదా, తే=నీవ, వూవకారతి (పసక్తా 

కిం = ముందు (నీతోడి) రతిలో ఆస ప్తరాలనై ఉంటినాశ మనకు ఎన్నడైనను రతి 

సంబంధము ఉండెనా* యత్ = ఏల (అడి గ7దనున, త్వం = నీవు, అమ్మ్బుద సింహా 

నాటైః = మేఘముల (ఈటుము అను కింవా నాదములతో. నదసీ = అజ చెదవు * 
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న యుక్త మేత ల్సి)యకాజ్జి తాయా 

మారం నిరోదుం మమ వరపాతె:, ౨కా 
౧ ర్త య యా 

అవి చ, 

నో, కక చ్ ౧ నొ యద్య దహల్యా త్రో ర్నమో 

య దసి శక్ర గాత నరా ౭_స్ట్రీతి 

తద్య న్గ మాపి దుఃఖం 

నిర డేకు నివార్య తాం జలద, 3౦ 

నీవు నన్నేమో బెదరించి నామాంద నేమో _ అజ దుచున్నావే అచేమిటయ్యా * 

(పియకాజ్ష తాయాః = (సియునిచే ఎదుకునూడబడుచున్నదానవెన, కాదా _ 

నిరోదుం = అడుటవ, న యుకం =తగవు గాదు, 
యు G ఎలి 

అయ్యా, అడిగదను, నేను వసం సేనను మునుపు ఎన్నండెన నీమింద 

మననుపడియుంటినా ౪ నీతోడి రతీసంబంధము కలిగియుంటినా * నీదాననా 

చీను* మటీ నీకేల ఈయటపులు బెదరింపులు 2 నేను నా పియుం నాడ గోరి 

పోవుచున్నాను, అత (డు నాకై కను పెట్టుక్ ని యున్నాండు, ఇట్లు జల్లులతో 

నాదారి యడ్డుట నీక తగవుగాదు, తరహా కాదు, 

వసంత సేన మంచి శీలవతియే. ఐనను బోగముది ఐనందున ఎబ్బెజేకము 

లేక ఇట్లు ఎన్నండయినను మునుపు నిన్ను కూడియుంటినా పరఫురుషునితోనుం 
బోలె అనుచున్నది, శీలవతి పలాంగన ఇట్లనదు. రసాభాసశారణ మగును, 

'దేవతయగట చే మర్ష ణీయము కాబోలు, 

శ్లో 30, శక =ళకండా, ఇందా యద్వల్ = ఎటువలె, అవాల్యా 

హేతోః = అవాల్యకో సము, గౌతమః అన్ని ఇతి మృసా = చేను, గెతముండ నే 

అని అసత్యమును; వదనీ = చెప్పుడువో _ ఎన్నండో చెప్పినను ఇప్పుడు చెప్పిన 

ట్రున్నది ఆది నాకు _ తద్యత్ = అటువలెచే మమ అపి దుఃఖం = నాక సయితేము 

(వియోగ) దుఃఖము, నిరెపేష్స = ఓయి (ఇతరుల దుఃఖమును) సరక సేయనివాండ, 

జలదః = (ఈ) మొయిలు, నివార్యతాం = మొన బడును గాక, 
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నో, గర వావర వా శ్ర 
జు వె 

ముఖ్బు వొ శతశో 2శనిమ్, 

2 2 న శక్యా పూ (గ్ర) యూ రోద్ధుం 

(వస్థితా దయితం (వతి, కిం 

3 యది గర్దతి వారిధరో 

గర్జతు, త న్నామ నిష్థంరాః పురుసాః 

అయి విద్యూ త్ప)మడానాం 

త మవీ చ దుఃఖం న జానాసి, 5౨ 

అపుడు నీవ ఎంత దుఃఖము కలుగగా నుగండు గెతముండు ఇంట 

లేనపుడు నేను గ"తముండ నే వచ్చితి నే, తీయ్య వే తలుపు అని లోపల దూటణిన 

వాడవు కొవా? నా దుఃఖమును అట్టి దేక దా, మణి యీ మొయిలు చే నన్నేల 

ఆడ్డుదువు * నీవానిని ఆవతేలికి పిలుచుకో _ నన్ను పోనిమ్ము, 

శో 3౧. శక = ఇంధదుండ్వా గజా చాడా ఉటుమునుు వప౯ా చా= య & C 
(శాదేన్సి వరియుమ్కు ముఖ్చు వా శతేశః అళనిమ్ = శాదేని పిడుగులను నూజుతూర్లు 

విసరు, దయితం పతి (పస్థితాః = (పియుంగూర్చి బయలు వెడలీన, (స్త్రయః = 

ర్ = న అధ వ రోద్ధుం న శళ్య్యాః అడ్డగింప నలవిపదరు, 

(పియుంగూర్చి యిల్లు వెడలిన (స్త్రీలు 'జేనను ఆంపరారు, అఆఫుటకైన 

సీ పయత్న ములు వృథా. నీవు ఈబునువోయి. కురియవోయి, పీడుగులు విసర 

వోయి, బేనను నన్ను ఆపలేవు పో, 

నో, 5౨, యది గజజాతి = ఉకటుము నేని, వారిధరః గజకాతు = మేఘము 

ఉటుమనీ, తత్ నామ = కావుననే అడే, పురుషాః = మగవారు, నిస్టురాః = 
(కూరులు _ కఠినులు _ దయారపొతులు, ఆం లే, ఆయి విద్యుత్ = ఒ లే మెటుమొ, 

త్వం అపి చ =నీవు సయితము, (పమదానాం = జవరాండ, దుఃఖం = దుఃఖమును, 

న జానాసి = ఎటు గవన్నా వే! 
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విటః___భవతి, అల మల ముపాలమ్మేన. ఉవకారిణీ త 

"వేయమ్, 

నో, ఐరావతోరసి చ లేవ సువరరజాః 
య దో రా 

at 9 5 స 7 "క్రొ 
4 లన్య మరార్జిష్ని బహూ తవ సిత పతే 

అఖజ్జలన్య ఛవనోదరదీపి కేయ 

మాఖ్యాతి "లే (వ్రీయతమన్య ఫీ సంని వేశమ్, 53. 

వనన్మ___.భావ, వవంత చే వైతద్రేహమ్. [ భావ ఎవ్వం 

తం జవ ఏదం గేహమ్ 1]. 

ముయిలు మగవా(డ్కు కశినుండు, ఉటీమిన ఉటుమసీ, అమ్మో మెలుమొ, 

నీవు ఆండుదాన జే, నీశెనను నాయాడుదాని దుఃఖము తెలియద కే, 

భవతి = అమ్మా, ఆలం అలం = కూడదు కూడదు _ ఉ పాల మేన = 

దూటుట _ ఉపకారిణీ = సాయము చేయునదే, తవ ఇయం = నీక ఇది, (ఎట్టన,) 

న్లో, ఏఏ. హి = ఏలన, ఇయం = ఇది యీ మెటుము ఐరావత ఉరసి _ 

ఇంద్రుని తెల్లయేను(గు _ ఖఇరావతము _ దానికడుపు _ లెమ్ము _ మోద, చలా= 

కదలాడు, సువణ౯ రజ్జు! ఇవ = బంగరు పగ్గమువ లె ఉన్నది, శైలస్య మూధ్నిజ = 

కొండతల(కొమ్ము)ుమా ద, నిహితా = ఉంపయుడిను నీతా పతాశా ఇవ = తెల్ల 

జెండా వోలె ఉన్నది, ఆఖగణ్గల స్య = ఇంద్రుని యొక్క, భవన ఉదర దిపిళా 

ఇవ = ఇంటిలోపలి దీపమువలె ఉన్నది, ఇ కెల్ల ఎత్తున తళతళలాడుచు అగపడు 

చున్న టె, త్రే= సీక్ర, (పీయతమస్య సన్ని వేళమ్ = నీ యత్యంత దయితుని యింటిని, 

ఆఖ్యాతి = తెలుపుచున్నది, 

మెిఅుముతోడి మేఘము తెల్ల ఏను (గువ లెను మెటుము వాని కమ్యాబంధము 

వలెను ఉన్నది. మేఘము కొండవలె ఉన్నది, మెబుము దాని కొమ్మున కట్టిన 

జెండావలె ఉన్నది, మేఘము ఇంద్రుని (నీ మెంటువూ(త) బంగాళావలె ఉన్నది, 

మెటుము అందులోని దీపమువలె ఉన్నది, అట్లు ఆవెలు(గుల చే నీవ (పియత ముని 

యింటిని ఈవానచీకటిలో ఇదినో ఇక్కడ అని చూపుచున్నది, 

ఏవం = ఇ తత్ ఏవ ,.. = అదియే అతని యిల్లు, 
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విటః_సక లక లా భిజ్ఞా యా న కించి దిహ త వోవ దేష్టవ్య 

మసి, త ఛాపి స్నేహాః (వలావయలి, అత (వవిశ్య క్రోోోపో 

౭..త్వ నృం న కర్శవ్యః. 

శ్లా, యది కువ్యసి నాసి రతిః; 
చేన వి నాథవా కుతః కామః? 

కువ్య చ కోవయ చ త్వం 
(వసీద చ త్యం (వసాదయ చ కాన్నమ్, 9 'ర్ర 

సకలకలాభిజ్ఞాయాః = ఎల్లికళలు ఎటింగినదానవెన నీకు న కిఇన్బీత్- ఉప 

'దేష్ట్రవ (౦ = ఇంచుకయు చీర్పవలనినది లేదు, తథాపి స్నేవాః (పలాపయతి = 

ఐనను (నీకెననా (సె స్నేహః) స్నేహము, ((పలాపయలతి) పలికించుచున్న ది, 

స్నేవాపుంబెంపుచే ఈమాటలు చెప్పుట సలవోజెప్పుట, మౌన లేవన్నాను _ 

వెప్పటన్న తరువాత పళ్చాత్తాపముపాలు అగుదునేమో, కావున చెప్పుదును, 

కోపః అత్య నం న కతజావ్యః = ఎక్కవగా కోపపడకూడదు, 

న్లో, 36. యది వష్యసి = కోపపడుదువేని న అస్సి రతిః = పీతి _ 
అనురాగము _ కేళి. ఆట _ ఉండదు, అధవా = అట్టు శాక మటి, కోపేన వినా == 

కోపము లేక, సతః శామః = కానుము _ అనురాగము _ రతి _ యొక్క_డిది క 

కోపముతో కూడుకొన్న దైన నే _ పొలయలుక కల చైనశే కామము _ రతి _ 
రాణించును _ * పొలయలుక నాటి నిదురయు ” అని యిది యమూల్యమని సుమతి 

శతకకవియు చెప్పినాండు _ “సో౭_జ్లీ కృతో భగవతా మకరధ్వజేన ’ ఆని కాంతే 

కాలి తాఫు తిన్న కాంతుని మదనుండు మెచ్చుకొనునట _ అనురుకము, కుప్య చ = 

కోపపడియు, కోపయ చ త్వం = నీవు (కాంతునికి కోపము కలిగింపుము, కోప 

పడు _ దానిందీప౯ా కాంతు(డు బతివాలినను, పాదాలలో (నాలినను, తేరకం 

డుము్కు అంతట శకాంతునికి కోప పమువచ్చును, ఆంతట _ (పసీద త్వం = నీవు 

(పసన్ను రాలవు _ అలుక తీటీనదానవు కమ్ము _(ప్రసాదయ శాన్సమ్ = శాంతు 

నిం దేప్రుకాము, 

కోపపడుము, కాని ఎక్కువగా పడకు, ఒక్క_ట కోపమే ఐన రతీము _ 

కూటమి లో సంతోషము ఉండదు. మజి కోపమే _ పొలయలుకే _ లేసన్నను 
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భవతు, వవం తావత్ , భో భోః, ని'వేద్యతా మార్యచారుద తాయ 

శ్లో, వపా ఫ్లుల్లకదమ్బునీవసురఖౌ కాలే ఘనోద్భాని తే 

కాన్న స్యాలయ మాగ తా సమదనా హృష్టా జలాన్హా)లకా 

విద్యు ద్యారిదగర్జి తె: నచకితా త్వద్దర్శనాకాళ్ఞి ణే 
పాడా నూపురలగ్న క ర్టమధ రౌ (వయోలయన్తీ స్థితా, 3౫ 

pee 

సంతోషము రసవంతము-గా నుండదు. కోపపడు _ వా(డు 'కేర్చినను 'తేబుక 
యుండుము _ వానికిని కోపమువచ్చువటికు, నీవు 'కేటుము _ వానినిం చేర్చుము _ 

అంతట ఇంతె యని వెల పెట్ట రానంత సురత నుఖము ఆనుభవింప్రుము, 

ఈ యుపదేళ మెల్ల - ఇది కన్నె లీకమగుట చేత చేయు (బడినది, 

భవతు = నటీ కానీ _పో_ అనుట, ఉండు నేను తెలిపెదను, ని వేద్య 
తౌం ... = చారుద త్తియ్యక చెప్పుడు, వెటింగింప్రుడు. 

శ్లో, 3౫ వీషహా= ఇదిగో ఫుల్ల కదమ్బ నీప నురభౌా శాలే = పూచిన 
ఎల్రిని యు తెల్లనియు కడుముల పరిమళముగల కాలమున _ ఈతొలకరి సంధ్యా 

వేళలా _ ఘనోద్భానీ లే = మేఘూలచే మిక్కి_లియు ఒప్పుచున్న సమయమున, 
సమదనా = కామ్మపేరితేయె _ మనసు కామముతో _ ఉత్కంఠతో నిండగా _ 

తాళ లేక _ వాస్టా = హరుసముగొన్న చై, జలాదకాఆలశా = (వాన) నీటితో 
తేడీనీన ముంగురులు గలడై _ ముంగురులు తడిసి వానబొట్లు రాలుచుండ 6 గా, 

కానస్య అలయం = శాంతుని (= మనళ్ళోరుని) యింటికి, ఆగతా = (తాన 

వచ్చినడి, విద్యుత్ వారిద గిజ తెః = మెటుములచేతను ఈటుములచేతను, 

సచకితా = భయముగొల్ఫ (బడినది, త్వత్ దళకన ఆశా జీణీ = నినుచూడను 

ఏం లేని కోరికవహించి యున్నది, నూప్రరలగ్న ... = అంచేలలో తగులుకొన్న 
(దారి బురదగల, పాదౌ = పాదములను, (ప్రకాళయ స్తీ = కడుగుకొనుచు, స్టితా = 

(వాకిట నిలంబడి యున్నది, 

ముయిళ తో (పకాళశించుచు ఎబుప్రు తెలుపు కడుముల పూత పరిమళము 

- వెదంజల్లుచున్న యీ కాలమున, మనసున రతి రేగ, ముంగురులు తడియుచున్నను 

లకు పెట్లక, వల్ల భునియింటికి అభిసరించినది, ఆమెను మెజటుములు ఈ అుంములళ 
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చారు.__( ఆకోర్ల ఇ) వయన్న, జ్ఞాయశతాం కి మేత దితి, 
ణన ఫి క్ష 

విదా__య దృవా నాజ్ఞావయతి, (వన్నన్త్నసేనా మువ 
గమ్య, సాదరమ్ ) స్వస్తి భవృతే ర, [జం భవం అణ వేది, సోక్టి 

భోదీఏ |], 

వనన్న___ఆర్య వనే, స్వాగత మార్యన్య (విటం (వతి) భావ 

ఏపా ఛతధారికా భావ ఎసెైవ భవతు, (అజ్ఞ, వన్దామి, సాఅదం 

అజ్జన్న, భావ, వసా ఛతధారిఆ భావస్స బ్దేవ భోదు ], 

వీట?ః___( న్యగతమి )అనే నోపాయీన నిపుణం | పేషితో 2-స్ఫి, 

(|వకాశమ్) ఏవం భవతు. భవతి వనన్నసేనే 

న్లో, సాట్' వకూటకవటానృతజన్నభూ మేః, 

శాఠ్వ్యాత్శక స్య రతి కేలికృ తాలయన్య, 

జడిపించు చున్న వి, నిన్ను చూడను ఎం తేని వాంచిపోయియున్నది, కాలి యంచె 

అలో బురద _ తడి వీథిలో నడిచినందున _ అంటుకొని యున్నది. దానిని కడుగు 

కొనుచున్నది. వాకిట కను పెట్టుకొని యున్నది, ఇట్లు అత్యుద్దిపన కాలమున వచ్చి 

ఉన్నది, 

కిం ఏతత్ ఇతీ బాయతాం = సమిటీయో ఇఏ కనుగొనవయ్యా, 

నిపుణం పేషితః ఆన్ని = చేప్రకామోజు, నేను పంపి వేయం.బడిరిని, 

కో 3౬ సాటోప కూట కపట అన్ఫత జన్మభూ మేః = గవకముతో 
కూడుకొన్న (కూట = మాయలు, (కపట = ) నిజమును, కలలూపును. చాంచు 

టలు, కలలు _ ఇటి వీనికి ఫుటీని అయిసది, శాఠర్యఆత్మక స్య = మోసము _ లేనిది 
౧౧ ళు తు య 

యున్నట్లు నటించుటయే _ |పొణముగా సారముగా గలదియు, రతిశేళి,..న్య = 
రతి _ అనురాగములతోడి _ యాటశే ప్ర పురుషులకలయిక యందలి యాటలే 
యిల్లు గా€ గలదియు, సురతోత్సవ సజ్హ్రృవాస్య = నురతమునందలి కోరికలు 
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విదూ.___( ( న్యగతమ్ ) ఆశ్చర్యం భోః, ద్య్యూతీక ర ఇతి భణ 

స్వా్యాలంకృత (దీయవ యస్యః, (ప్రకాశము) భవతి ఏవ 

శువ్క_వృకువాటికాయామ్, [హీ హీ భో జూదిఅరో క్రి భణస్సీఏ 
అలంకిదో విఅవఅస్నో, భోది, ఏసో ఫ్ట సుక్టరుక్టృవాడిఆఏ ]. 

పు ఖలు 

వసన్మ.._ఆర్య, కా యుహ్మూక ౦ శుష్క_వృశువాటి కోచ్య లే? 

అజ్ఞ, కా తుహస్తీణం సుక్ట్ర రుక్టువ వాడిఆ వుచ్చది ]. 

విదూ..భ వతి యత న ఖాద్య తే న వీయలే. .[ భోడి, 

జహిం ణ ఖాయీలఅది ణ వపీఈఅది ] 

(వన్న సేనా స్మితం కరోతి) 

విదా_త స్మా త్స)విశతు భవతీ, [తా వవినదు భోది ]. 

వసన్న.__-( జనాన్సికమ్ ) అత్ర (వవిశ్య కిం మయా భణితే 
గ WD ౧ | , ము 

వ్యమ్ (ఎర, మును కిం మప భణిదవ్వమి ] 

చేటీ__ద్యూతికర, అవి సుఖ స్వే వదోవ ఇతి. [ జూదిఅర 

అవి సుహో చే వదోసో తి |. 

వస నృ---లఅవి పౌరయిప్యావిం, [| అవి పా రల్లసన్సమ్ |. 

చమత_రించు పేరుగా నిపుణముగా నే వ్యవహారిం చున్నది; దాన అతినిని సంతోష. 

పెటుదును అని, మె లేయుండు దానిని వసంత సేన చారుదతునికి ఇటిన ఆలం 
A) ర నావి (J) 

కారము అనుచున్నా (డు, 

ఆపి సుఖః లే (పదోషః _ ఈమునిమౌాపు నీక సుఖముగా హాయిగా 

నున్నదా * 

అఆపీ పారయిస్యామి = "జీను (అంతప _ అట్టనుటకు వాలుదునా సమ 

ర్గను ఆగుదునా? తటాలున కలసికొన్న పియునితో అత్యుత్క_ంకిత తాను 

అధీరత మొని అట్లు ధీరను గా, ఇంచుక హేళన గర్భము గా పలుకంగలనా శ 
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చేటీ__అవనర ఏవ పారయివ్యతి, [ అవనరో జ్దేవ పార 

ఇస్పది ] 

విదూ.____[వవిశతు భవతీ, [ వవినదు భోదీ ]. 

వనన్న__-( (వవి తోవ సృత్య చ, పుమ్పై స్తాడయన్నీ) 

అయి ద్య్యూతకర, అవి సుఖ న్నే వదోవః, |[ అఇ జూదిఅర, అవి 

సుహో బేవదో సో, 

చారు__( అవలోక్య ) అయే వనన్నసేనా (పాపా, 

(సహర్షి ముషఫ్టైయ ) అయి |పియె, 

శ్లో, నడా (వదోపో మమ యాతి జ్మాగతః 
నదాచ మే నిశ్వనత గతా నిశా 

త్వయా న మేతన్య వి వొలలోచ న 

మ మాద్య కోకానృకరః వదోమకః, 5౭ 

అవసర ఏవ పారయివ్యుతి = సమయమే 'సామర్థ ర్య క్టముం గార్చును, పు జీ 
తాడయనీ _ వూవులతో కొట్లుచు, అందులకై చ్చ పూవులు పట్టుకొనియే 

యున్నది, చేత పూలు విలాసమును పెంచును, లకీ కేల మ్మి ప్రనీద్ధముగదా, 
G ౧0 

అయ్ ... = ఓసోో వచ్చినది వసంత సేన, అయి _ అని కోమలామం[తేణము _ 

న్లో, 3౭, సదా = ఎల్లప్పుడును. (పదోషః = మునిమౌఫు; మమ జ్యాగతః 
యాతి = నావ (నిద్రలేని మెలంకవతోడ నే కడచును, సదా చ = ఎల్లప్పుడునే, 

మే= నాక, నిళా = రాత్రి, నిళ్వసతః = నిట్రూర్చుచు నే, గతా = కడచు 

చుండెను విశాలలోచనే = నన్ను చూడంగా ఇంతి విప్పాటేనవే నీకన్నులు _ 

ఓీవెడందకన్ను ల (కోమల, ఆద్య = ఇప్పుడు, త్వయా సమేత స స్య మమ = నీతో 

కూడ-గా నాకు _ నీవు నన్నుం గాడంగా, (పదోపకః =(ఆ జాగరణాది బహుదోష 

ములతో కూడినదే (ఈ) మునిమౌపు, శోళాన్నకరః = (శ్రా శోకములన్నియు 

తీర్చిన దాయెను, 
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త్ర త్సా్టగతం భవ్నతే. ఇద మాసనమ్, అ (త వవిశ్యతామ్, 

విదూ.___ఇద మాననమ్, ఉవవిశతు భవతీ, [ ఇదం ఆనణమ్, 

ఉవవినదు భోదీ ], 

(వన్నన్నసే నాసీనా, తతః సర్వ ఉపవిశ ని! 

చారు--వయస్య వశ్య వ శ, 

రజ , వకోదక ముదిరతా 
తు ౧ 

(గోవణాన్మవిలమ్బినా కద'మ్చేన 

ఏకః నృనో 2_భిషీకో 

నృవసుత ఇవ యావ రాజ్యస్థః, కి౮ా 

నేన మునిమాపును ఎప్పుడును జాగ రముతో చీ మేలుకొనియే పుత్తును, 

రాతి నిట్టూర్పులతో నే పుత్తును దాని దోసాల నే ఎంచుకొందును; దీని వీడు 

తనమునవనిట్టూర్చుచుందును "మటీ యిప్పుడు నీతో కూడితిని, నీవు నన్నుం గలసి 

కొంటీవి, “ఓ చెడందకన్ను లక లికీ, ఇపుడు ఈమునిమాౌపు అన్ని శోకములం 

దోలి నన్ను సుఖమున _ సంతోహపమున _ ముంచుచున్నది, (మటే రాత్రియో Dy 

న్లో, 3౮, వపోకాదకం ఉదిరతా = వాననీరు (కక్కు_చున్నడైన, (శ్రోవ 
య ౧ ర 

కా న్మవిలమ్బినా = చెవికొనలో (_వేలుచున్న, పూంగమ్ముయైన, కద మ్చేన = కడిమి 

పూవుచేత. ఏకః స్తనః = (దానికి సరిగా క్రిందనున్న) ఒక్క చన్ను, యౌవ 

రాజ్య స్థః = యౌొవరాజ్యమందు(అభిే. పేకింపబడుచ్చున్న, నృపసుతీ ఇవ = రాజు 

కొమరేంబ'లె, అభిషి కృ ద్క = అభి షేకింపంబడుచున్నదిః 

నాయన( పెద్దురాజు (ప్రక్కన నిలంబడి (సంతేసపు _ పొంగుతో) చూచు 

చుండ గా చెద్దకొడుక యావ రాజ్య మున అఆభిషేకింపయబడును. అట్టున్నది - 

(రండవ చన్నును పొంగి చూచుచుండగా ఆయొక్క_ చన్ను - ఎడమబే 

యగును విలాసవతులు పూంగమ్మను ఎడమ చెవినే తా ల్తురు, 'పాయికముగా _ 

కదంబము విష్పారి వంగి వంచిన కలళివలె నున్నది . అందుండి శారు వాననీరు దాన6 

గుమ్మరిం చు అభిపేకోదకమువోలె నున్నది, 
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త ద్యయన్య, క్షీన్నే వానసీ వనన్నసేనాయాః, అన్యే (వధానవాసస్ 

నమువనీయేతా మితి, 

విదూ.___య దృవా నాజ్ఞావయతి. [జం భవం ఆణ వేది 1] 

చేటీ__ఆర్యమైలేయ, తిస్టు త్వమ్, అహా మే వార్యాం 

శు ళూవయిష్యూమి, [ అజ్ఞ మికేఅ, చిట తుమమస్. అహాం జ్దైవ 

అజ్జలం సుస్పూనజన్నమ్ ], (తథా కరోతి, 

విదూ.___( అవవారిత శేన) భో వయన్య, వృచ్చామి తాన 

తృతభవతీం కి మపి. (భో వఅస్స, పుచ్చామి దావ తత్ధభోదిం 
కిం పి). 

ఇారు____వఏవం [క్రియ తామ్. 

విదూ._( (వకాశమ్) అథ కింనిమి తృం పున రీద్భ శే (వనష్టు 

చన్దా)లో శే దుర్షినాన్థ కార అగ తా భవతీ. [ అధ కింణిమిత్తం ఉణ 

ఈదిసే వణట్ల చన్లాలోవ దుద్దిణ అన్లఆశే ఆఅడా భోద్ 1]. 
బ “ది ది ధి 

చేటీ__ఆ శే, బుజుకో (బ్రాహ్మణః, [ అజ్ఞఏ,. ఉజుకీ 

తత్ = కావున, వసంత సేన యుడుపులు తడిసిపోయినవి, పధానవాససీ = 

"లండు మేలి చీరెలు పృచ్భ్ళామి కిం అపి = ఏమెనను ఆడి గెదను _ పలుకరించి 

కలుపుగోలుగా నుండుట నాణెము మర్యాడయుం గావున, 

అథ .., పునః _ నుణి _ ఇట్లు _ అని (పశ్నను నాజూకుగా తొడంగుట, 

(పణష్ట్రచన్రాాలో కే = వెన్నెల లేకపోయిన, దుదికా నానశా శే = మబ్బుకమ్మిన 

కటికి చీకటిలో _ చానలోను చీక టిలోను, ఆగతా భవతీ = అమ్మగారు వచ్చినాశే _ 

(అమ్మ వచ్చినడే! బుంజూ క 8 (బాహ్మణః = వంకర _ లోేం౭తు _ లేనివాడు (ఈ) 

(వావ్మాణుండు - కల్లకపటము ఎలు6ంగనివాండు, అనాగరకండు అనుట, అట్టనకు _ 
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_ వనన్న-___నను నిపుణ ఇతి భణ, [ణం ణిఉణే తి భణాహీ 

చేటీ_వపషూ ఖ ల్యార్యా ఏవం (వష్టు మూగ తా - 

6 క్రి త > ణ్ గి 
య కెన్యా రత్నావల్యా మూల్యమ్ బ్రతి, (వ సాక్టు అజ్ఞ ఆ ఎవరం 

పుచ్చిదుం ఆ అదా - “శేత్తి అంతా ఏర అణావలీ ఏ ముల్లం "త్రి 

విదూ.__( జనా న్పికమ్ ) భోః, భణితం మయా, య ఛాల్ఫ 

మూల్యా రత్నావలీ, బహుమూల్యం సువర్ల భాణ్ణమ్ న వరితుష్పా, 

అవరం యాచితు మాగశతా. (భో, భణిదం మవ, జధా అవ 
ముల్లా రఅణావళీ, బహుముల్లం సువళ్ణాభణ్ణఅమ్, లె పరితుట్టా. 

అవరం మగ్గిదుం ఆఅదా |]. 

చేటీ__సా ఖ ల్యార్యయా అత్నీ యేతి భఛణిత్యా ద్యూతే 

హారితా, న చ నభికో రాజవారాహాోరీ న జ్ఞాయ తే కుత గత ఇతి, 

[సా క్ట అజ్జఆవ అత్తణశేరశేత్తి భణిఅ జూటదే హాోరిడదా, సో అ 

నహిఓ రాఅవాళ్టహారీ. ణ జూణీఅది కహిం గదో త్తి ), 

నను నిపుణ ఇతి భణ = ఓయి, నిపుణుడు, వెప్పనిదానిం గూడ ఊహించి యెరుంగు 

"నేర్చు కలవాంయడె, అనుము, కియజణ్ త స్యాః ర త్నావళ్యాః మూల్యం = ఎంత 

ఆ రతనాలవోర పు వెల * 

అపరం మొగజాయితుం = మణి యింకను దేనినైనను అడిగి తీసీకొనుటకు, 

సా ఖలు ఆర్యయా ... = అది అక్క_ చేత తన సాంతము అని చెప్పి జూదాన ఒడ్డి 

ఓీడంబడినది కదా_ స చ సఖికః ... = అఆజూదపు నాయన(డు ..., ఇత్యాది 

యంకేయు మునుపు 'చారుద త్తుండు నువర్లభాండమును పోంనొట్రినందులవ మె లే 

యుని చే చెప్పిపంపిన సమాధానప్ర మాటలే, ఇపుడు వసంత సేన చేటిచే రతళ్నావళిం 

గరార్చి చెప్పించుచున్నది, _ తానును దానిని ఒడ్డి జూదమాడి పోంగొట్టుకొ న్నట్లు, 

మరల ధనమిచ్చి దానినే తీసికొందమన్న ఆజూదపు నాయకండు రాజునక వార్తా 

వోరి _ సమాచారము కొనిపోవు ఉద్యోగము వాండు, ఒకచోట నుండువాండును 
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_విదూ___భవతి,  మన్నిిత మేన మన్న్య్యతే. (భోది, 
మన్నిదం శైవ మన్ఫీఐది ] 

చేట _ఎయావ తో ఒ-న్వివ్య శే తావ డిద మేవ గృహాణ 

సువర్ణ భాజ్దమ్, [జావ సో అశ్లేసీఅడి తావ వవం చ్లేవ గేబ్హు 
సువళ్ణాభణ్ణ అమ్ 1] ( ఇకి దర్శయతి. 

( విదూవకో విచారయతి ) 

చేట._అతిమ్నా త్ర మారో నిధ్యాయతి, త త్కిం దృష్ట 
పూర్వం శే ల, [| అది మేత్తం అజ్ఞో ణేజ్ఞ్య అది, తా కిం దిట్టపు 

రువ్యం దే, 

వీదూ.__భవతి,  శిల్పకుశలత యావబధ్నా తి దృఫ్థిమ్, 

[ భోది, సివకునల దావ ఒబద్దేది దిట్టమ్ ]. 

చేటీ__ఆర్య, వజఖ్చతో ఒసి దృష్ట్యా. 

భాణ్ణమ్, ( అజ్జ, వజ్ళిదోసి దిట్రేవ, తం జవ వదం సువల్ణ భ 

అమ్ |, 

నన కలు అతల. అలాల గలగాలి. ల 

సులువుగా దొరకవా(డును కాడు _ ఎక్కడికి పోయి నాయడో _ ఆమాటే ఆను 
చున్నాండు, మె లేయుండు _ భవతి మన్నింతం ఏవ మన్త్ర లే = అమ్మా (మా 
చెప్పినదాని నే నీవును చెప్పుచున్నా వే, 

ఆతిమా(తేం ఆరో నిధ్యాయతి _ అయ్య ఎంతయు పరికించి చూచు 

చున్నాండు! తత్ కిం దృష్టపూవకాం లే=మటే యేమి ఇది మునుపు (ఎప్పు 
ఎబైనన్ఫు చూడంబడినదా? శిల్చ్పనళలతయా _ (కంసాలి .పని ఊదేర్ప్చుగలదగుట చేత, 

చూపును పట్టుకొనుచున్నది _తన మిందనే నిలుపునట్టు చేయుచున్నది వాలని 

అందముగా నుండి ఆకర్షించు చున్నది. వజ్బీత;ః ఆనీ ... = చూపుచే మోసపోయి 
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విదూ___( నహర్షమ్) భో వయ్య, త చే వేదం సువర్ల 

భాల్ణమ్, య దస్శాకమ్ గృహే చోరై. రవహృతమ్. [భో వఅన్న, 

తంజ్లేవ వదం సువణ భణ అమ్, జం ఆమాణం హే చోచేహీం 
లా ర్ం ళన యా ఇ 

అవ హిదమ్), 

చారు_వయస్య, 

న్లో, యో 2 న్భాభి శ్చిన్తితో వ్యాజః 

క్ ్ర్తుం న్యాన| ప్రతి కియామ 

న వవ (వస్తుతో ౬ స్మాకం 

కింతు సత్యం వీడవ్చునా, ౨వ 

రొ అగ అ = a 
విదూ-__భో వయన్యు, నత్యేం న _వాహ్మ్తుణత్యన, [ భో 

వఅస్స, నచ్చం నవామి బమ్హ్మ కోణ ] 

తివి, అదియే ఈసువర భాండమూ యత్ అస్మాకం గేహే చోరైః అపవ్భాతమ్ = 
ng) యెలా 

ఏది మనయింటిలో దొంగలఅవే దొంగిలింపంబడినదో _ గాని చే మరల వీరి చేత చూడం. 

గ లిగినందులకు * హూపషజాము.” 

వో, ఏ౯, న్యాస (పతి క్రియాం కతుకాం= ఇలడక (పతికారము _ మౌరు 

సేత గా _ దానికి ఈడు-గా ఇచ్చుటకు, యః వ్యాజః = ఏసాక్కు ఆస్మాభిః చిన్నితః= 

మనచే ఆలోచింపలయుడినదో, స ఏవ = అనిరమీ, అస్మాకం = మనకు (ప్ర సుతః = 
(a 

తొడంగ యుడినది చేయబడినది _ కింతు = మతి, సత్యం = నిజమా విడమ్బనా = 

మోసమా * 

ఇల్లడను ఇచ్చి తీర్చుటకు మనము ఆలోచించి (గ(పయోగించిన సాక నే 
య 

మనపను (పయోగించుచున్నారు _ నిజమో, ఇది మోసమో _ తెలియకన్నది, 

(బావ్మా జే వ - (వావ్మాణ భావముమి(ద్క శే = ఒట్టు పె క్రుదను _ ఇది 

సత్యము) అని, అది య'సత్య మగునేని నావ (బావ్మాణ్యము పోవు గాక _ అది 

ఒటు పెటుతీరు, 
A) వక _ 
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చారు. [పీయం నః (వయమ్, 

విదూ_( జనా న్వికమ్ ) భోః వృచ్చామి నను కుత ఇదం 

నమాసాదిత మితి, (భో, పుచ్చామి ణం కుదో ఏదం సమాసాదిదం 

శ్రి]. 
బారు.కో దోషః? 

విదా... చేట్యాః క్లే) ఏవ మివ, (ఎవం విఅ | 

చేటీ__( విదూషకన్య క్లే) ఏవమివ, [ఎవ్యం విఅ |. 

ఇారు.___కి మిదం కథ్యతే! కిం వయం వాహ్యాః ? 

విదా ( చారుద తృన్య కర్చే) వవ మివ, (ఎనవ్యం విల క 

చారు___భ చే, సత్యం త చే వేదం సువర్ల భాణ్ణమ్, 

చేటీ__ఆర్య, అథకిమ్. | అజ్ఞ, అధం ఇం |. 

చారు..భ చే, న కడాచి ల్సి) యని వేదనం నివృలీకృతం 

మయా. త ద్దృహ్యాతాం పారితోషిక మిద మజ్జులియకమ్, (ఇ 

త్యనజ్ఞ్దులీయకం హస్త మవలోక్య లజ్ఞాం నాటయతి ), 

వస న్న_--( ఆత్మగతమ్ ) అత ఏవ కామ్య సే. [ అదో జవ 

కామోలఅసి |. 

కణేల _ చెవిలో _ రవాస్యముగా చెప్పుచున్నందున _ కిం వయం బాహ్యాః = 

సే నేమి బయటి _ పరాయి _ వాయడనా, వినంగూడదా* సత్యం తత్ ఏవ ...= 

నిజముగా అదియేనా ఈ సువర్శ భాండము, అథ కిం = అవును, ఇదం అజ్ఞుళీయకం = 

ఈ యుంగరము, పారితోషికం = ఇనాము, 

అతః ఏవ శామ్య సే = అందువలననే కామింప(బడుచున్నావు _ చేను నిన్ను 

కామించుచున్నాను, * భారుదతుండవు”* అని _ అంద మెన (దతము_ ఈవి _ 
అజ యెలా నాతో 
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ఇవారు___( జనా న్మికమ్ ) భోః, కస్టమ్ ! 

నో, ధనె ర్వియుకృన్య నరస్య లోకే 

కిం జీవితే నాదిత నవ తావత్ 

యస్య (వతీకారనిరర్థక త్వా 

త్రోవవ్రసాదా విఫలీభవ నన్ని, రం 

అవి చ, 

న్లో వశ్వికల న్స వశీ. శువ్కు_ న్స తరుః నర న్స జలహీనమ్ 

నర్చ శ్చోధృతదంప్ట ) స్తుల్యం లోకే దరిదశ్చ, రం 

అవి చ, 

ఇనాము)ు కలవాడవు, దాన దారి,ద్యము నెనను విలుచుకిొన్న వాడవు _ అని, 

వసంత సేన ఇటు తన యనురాగనిబంధనను చెప్పుచున్నది; ధనమునకు వలచుదానC 
Ce 

గాను, త్యాగ శ్రీలమునకు వల చుదానను _ అని, 

వో, రం, ధనైః వియు కస్య నరస్య = ధనముచే విడువంబడిన _ ధనము 

లేని _ జనునిక్కి లోశే=లోశాన, ఆదిత ఏవ తావత్ = అసలు మొదట నే 

తొలుత నే, కిం జీవి తేన = (బదువ ఎందులకు * యస్య = ఏలన, ఆత నియొక 

కోప పసాదాః = కోపములును అన్నుగవాములున్కు (ప్రతీకార నిరథకకత్వాల్ = 

(పతిశారము _ బదులు _ చేయ లేక నిప్పర్గియోజనములగుట వలన, విఫలీభవ న్ని = 

నిష్ఫులము అగును, 

ఇట్లు జశీదవడితిసే, సంతోపు నూచకముగా ఇనాం ఈయలేక సోయితి నే, 

ఇంక నెందులన అసలు నేను (బదువట ళ్లి 

న్లో, ౮౧, పతీవికలః పత్నీ చ = జెక్క_లు విటిగిన పక్షీయ్సు కుహ్కుః 

తరుః చ = ఎండిపోయిన చెట్టు, జలహీనమ్ సరశ చ = నీరు లేని చెజువును, ఉద్ధ్భృ 

తదంసప్తంః = కోలు ఇెటికి వేయబడిన, సపకాః చ= పామును, దర్శిదః చ= 

పీదయు లోకే = లోకాన, తుల్యం = సమౌనము, 

ఇది లోకాన ఉపయోగ హీన మెన వాని జాబితా _ అందలివా(డు దర్శిదు(డు, 
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త్త కూన ర్య ర్ల హాః ఖలు నమాః పురుపా దరి డాః 

వై శృ తోయరహితె సృరుభి శ్చ శీశెః 

య ద్దృహ్రపూర్ణజనసనంగమవిస్న పలానా గా 

మేవం భవన్చి విఫలాః వరితోవకాలాః, రోం 

విదూ..భోః, అలమతిమా త 0 నంతావిలేన, (|వకాశమ్ 

వరిహానమ్ ) భవతి, నవుర్చ్య్య తాం మమ స్నాన శాటికా 

[భో అలం అదిమేత్తం నంతప్పిచేణ, భోది, నమప్పీఅదు మమ శేరిఆ 
క్లాణ సాడిఆ ], 

శో ర దరి(దాః పురుషాః = పేదవడిన జనులు శూచనె్యిః గృహా 

పాడువడిన యిండ్లతోను తోయరహి తైః = నీళ్ళు లేని, కూపెః చ = ar 

శీకౌ౯ాః = ఎండి చీలిన, తరుఫిః చ = చెటతోను, సమాః ఖలు = సమానులు గదో 

యత్ = ఏలన, దృష్ట వూవకా జన సంగమ విస్యతాగాం = మునుపు మాచి (దాన చే 

వూరలంజూడంగోరిను జనుల సంగమమును ఇప్పటి పేదదశను మజచి (పూర్వపు 

సంపన్నదళను తేలంపునకు తెచ్చుకొను) వారికి పరితోషశకాలాః = ఎంతయోసం 
తోపము అనుభవింపవలయు (ఈసమౌగము కాలము, ఏవం విఫలాః భవ న్లి = ఇట్లు 
విఫలములు _ |పయోజనపీానములు _ అగును, 

వేటికి పరితోషమున పారితోపి కాంగులీయకము ఈయ లేకపోయితిని కదా _ 

ఆపై _ వసంత నేనయు నా మునుపటి సంపన్న దశను ఎజీంగినటే, ఇపుడు నన్నుం. 
గలనికొన్నది _ దానికి ఎంత సంతోపమునకు, నాక ఎంత సంతోషమునకు ఇది 

కాలము ! మటి ఇది _ యాసమాగవమము _ విఫలమే కదా అగును. నా సంపద నాకో 

స్టరణక వచ్చి ఏమి (ప్రయోజనము? (దానికి వచ్చియు నేమి*), నిన్పు9యోజ 

నమే కదా అగును. ఇది యెంత పరితోప కాలము! దానికి ఎంత అవళాళము లేక 

యున్నది! (నాసంపద నాకు వట్టిజ్ఞాపకమౌ క్రమ అని యి ప్రై 40౧, 41, 42» 

జనాంతికము _ చారుదత్తు, దు?ఖ పుందలపో(త వయస్యుతో.. 

స్నానశాటికా _ స్నానము: చేయునపుడు నేను కట్టుకొను (పాంత) గుడ్డ 

పాత, సువణకా భాండమును అందు మూటక ట్రియుంటిని, ఆది ఆ పేలిక నాది,. దానిని 

నాకు ఇచ్చివేయుము _ ఇది మె లేయుండు. చేయు పరిహాసము, వసంత సేనను _ 
ముం 

ఆది సీవద్ద చేనుంచిన న్యాసము _ అని, 
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వనన్త.._ఆర్య, చారుదత్త, యుక్తం నేద మనయా రత్నా 
వల్యా వమం జనం తులయితుమ్, [అజ్ఞ చారుదత్త, జుత్తం ణేదం 
ఇమావఏ రఅణావలీఏ ఇమం జణం తులఇదుమ్ J 

చారు సవిలకుస్టితమ్ ) వననృశేనే వశ్య వశ్య, 
నో కః (శద్దాన్యతి భూ తార్థం 1 

శజ్యు_సీయా హీ లోకే 2_స్ఫి 

న్నివ) కాపా దరిదతా, రె 

విదూ.___చేటి కిం భవత్యా ఇ హావ సువ్వన్యమ్! 
[ హాహ్హై కిం భోదీవ ఇధ చ్లేవ సువిదవ్వమ్ ? ] 

ఆర్య చారుద త్త _ అని పేరుతో సంబోధించు చున్నది వసంతే సేన _ చారు అవే 

ద్ తీ య్య = ఇమౌం జనం తులయితుం = ఈజనమును _ నన్ను అనుట _ నన్ను 
చులకన చేయుట శకాని పరీక్షించుట శాని తగదు. నీను ధనపరను ఆభర ణా 
సను కాను_ అనుట,  సవిలత్న .., = విలత _ మమజాము తాంకనాడినం 

గలుగు నీగ్లు తోడి నవ్వుతో, 

న్లో, ఈఏ. కః = ఎవండు, భూతాథకాం = నిజమును _ నిజముగా జరిగిన 
దానిని, (శ దాస్యతి = నమ్మంగలఅండు * సవక౯ాః = ఎల్ల ర్కు మౌం = నన్ను తుల 
యిష్యుతి = చులకనచేనీ సండేహీంతురు _ గుమానుపడుదురు. నిప్పు) తాపా = 
పౌరుష హీన మెన, దర్శిదతా = దారిద్య్యము, అన్మిక లోకే = ఈలోే కాన, శజ్క_ 
నీయా హి = సందేహపడందగినది కదా _ చూ, 11 24. 

దొంగలు పడినారు అని కల్పించి, దరిద్రుల డగుట్క, ఆతా నే ఆసువణళాభాండ 
మును హరింపంోరినాండు _ అని అందురు లోకులు, “పీదణికమును షతేరులు లత్మ్యు 
"పెట్టంగఅ (పతాపము _ బలము _ పౌరుషము _ లేదు లోకమున, 

కిం ... ఇమహైవ స్వ ప్రవ్యమ్ _ మారు ఇక్కడ జీ నిదింపవలయు నా, 
నిదింతురా ఏమి _ ఇది వట్టి వెక్క_లియైనవాండు అడుగ (దగిన (పళ్న _ శావున నే 
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చేటీ__( విహన్య ) ఆర్య మై లేయ, అతిమూత్ర మిడాసీం 

బుజు మూ ఆర్బనం దర్శ్మయసి (అజ్ఞ మి తేల, అది మేత్తం దాణిం 

ఉజుఅం అతాణఅం దంసేసి ] 
MR =) 

వీదూ___భో వయన్య, ఏవ ఖ ల్యవసారయ న్నివ సుఖోవ 
విస్టం జనం పున రవి విస్తారివారిధారాభిః ్మవదృష్టః వర్టన్యః, [భో 
వఅన్స, ఏసో క్టు ఓసారలన్తో విల సుహోవవిట్టం జణం పుణో వి 

5 లి ఖో స విక్ఞారివారిధారాహి*ం వవిట్టో వజ్దణ్లో ] 

చారు... సమ్య గాహూ ఛవాకా 

నా, అమూ ర భిత్త్వా జలదా స్త రాణి 

వజ్కా- నరా ణీవ మృణాలసూ చ్యః 

వతస్శి చన్ష్రవ్యననా ద్విముక్రా 

దివో 2. శుధారా ఇవ వారిధారాః, రర 
వ, 

వేటి ఆను చున్నది _ “ఆతిమా(త్రం బుజుం _ మిక్కి_లియు బోళా మౌనిసీవి _ 

ఉత్తాన హృదయుడు _ కల్ల కపటము ఎజు6ంగనివాండు _ బోగము వారు వారు, 

వారు వచ్చుట నిదించుటకే _ శాంగా_ వారు ర్మాతీ యగుచున్నను _ వాన 
-వీకట్టుగా ఉన్నను _ ఇంకను సెలవు గొనక ఈన్నా శే _ అన్నట్టు - ఇది మోటు 

గాని మౌొట, ఆది బోగముది జాణ్య కావున _ ఈబాపనయ్య ఏమియు లోక 

వృత్త మే ఎయ6గని వాండు-గా ఉన్నాంచే అని ముగానచసే _ బుజాకు(డు _ అని 

యను చున్న ది, అపసారయకా ఇవ = తొలంగిపొమ్మును చుం బోలె _ పొండు లోప 

లికి అని తటేమినట్లు, విస్తారవారిధారాఖిః = మిక్కి_లియెన వషళ ధారలతో _ 
(పవృష్టః పజకాన్యః = కరినినడి మేఘము _ “పజకావ్యఃి _ ధ్వనదంబుదము - 

ఉలుము మేఘము, పుల్లింగముచే _ ధారలను కట్తిలతో _ (బెదరించి) తతిమినట్లు. 
రటీమినాండు అనుట, 

వో, రర, అమూః = ఇవిగో వారిధారాః = వాననీటి ధారలు (= ఇాళ్లు), 
పడా నృరాణి = బురదనడిమి _ చోట్లను మృళాళనూచ్యః ఇవ = తామర 
మోసుల వలె జలద అ న్లరాణి = మేఘముల నడిమి. ప్రదేశమును, భిత్త్వా = పగుల్చు 
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అవీ చ, 

నో, భా రాఖి రార్యజనచి తృసునిర్శలాభిః, 

చకాభి రర్జునశ ర వతికర్క_ శాభిః, 

'మేఘాః [నవన్ని బలేవవటవకాశాః 

శ కన్య మౌక్షికనిధాన మి వోద్దిర నః, రః 

(వీయే, వ § వశ్య, 

కొని చనంవ్యసనాత్ = చందుని (తనకాంతుని ఆపదవలన్క, విముకాః = విడువ 
యి అనని 

(= రాల్ప్రంబడీన, దివః = మింటి (మిన్నను నాయిక యొక్క, ఆ(కుధాౌ రా 

ఇవ = కన్నీటిచాళ వలె పత ని = పడుచున్నవి, 
యm అవి 

నల్ల ని మేఘాలు కమ్మిన మింటినుండి వానధారలు పడుట యెట్టున్నది 

అనగా బురదను చీల్చుకొని తామరతూటమోనులు చెలువడుటవలె నున్నది, 
చంద్రుండను కాంతుని చావునకో మిన్నమ్మ లాల్బు కన్నీటి ధారవలి ఉన్నవ్, 

వో ర బలచేవ పట[పకాళాః = నీలాంబరుని వస్త, పు -గాంతీవంటి 

శాంతిగల వె, మేఘా; = వెంయిళ్లు, ఆర్యజనచి త్ర ఆ, = సాధువుల మనస్సువ లె, 

అతి నిమకాలములె, చత్తాఖిః = మిక్కిలి వేగముగల వె, అజుజానళశర 4. = 

అజుజానుని బాణముల వలె కజఫను గట్రియు ఐన, ధారాభిః = ధారల (చాళ్ళు 

వేత, శ కస్య = ఇం దుని యొక్క, మౌ క్తికని ధానం ఇవ = ముత్యాల కొటారుం 

బోల్కె ఉద్దిర న్హః = (కక్క_చున్న వై, (వన్ని = కరియుచున్నవి, 

మేఘాలు _ నీలాంబరాలవలె నున్నవి, వాని వానధారలు నిమకాలములు గా 

తెల్లగా ఈఊన్నవి _ చాల వడియు కజకను కలిగియున్నవి, ఇంద్రుని ముత్యాల 

కొటారు (కుమ్మరిం ప(బడు చున్న వా అన్నట్లు ఉన్నవి, 

(పీయే - (పేయనీ - చారుద త్తయ్య వసంత సేనను ఇటు _ (పియు రాలా - 
అటో యం 

అని సంబోధించినాండు _ బుజుక మె తేయు (డు గాని _ జాణ చేటి గాని _ చారి 

శృ్ళంగారప్రమాటలకను చేంలనను అడ్డము గారు, 

MR — 44 
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వో ప్ై ః విష్టతమాలవర్థకని భ్లై రాలివ్వ మమ్మోధ రెః 

రువవీజితం సురఖిఖిః శీ తః (వదోపాన్నిలె 8 

మ్మోదనమాగ మ్మ వణయినం స్వచ్చన్ద మభ్యాగ ఈ 

ర-కా కాన్న మి వావ్బారం (పీయతేమా విద్యు త్పమాలిజ్ఞతి. 
{ 

ఖో ర౬, పిష్తతమాల వణకాకని ఖః = నూటిన చీకటి చెట్ల పూలముద్ద 
మెవూతం బోని, ఏ-తె = అమ్మోధథ రె g= “ఈ మేఘాల చేత, లిప ప్తం = ప్రూయయబడి 

నదియు _ నల్లగా నున్న గా మేణు గా టు చున్న దియు, శ్రీతేః _ చల్ల నివియు, సుర 

ఫిఫిః = భువాసన గుబాళించుచున్న వియు నె, సంస్త 5; = వీడక,  తెజుపి లేక 

అంటుకొన్నట్లు వీంచుదున్న, (పదోషానిలెః = మునిమా ఫుగాలుల చే (ఆప్యాయ 

ముగా వీవంబడినదియు ఆగు, అమరం = మింటి (గాయకుని, ప్రుంలింగము అవి 

వకీతము; ఏషా = ఇదిగో, అ మ్ళోద సమాగమ (ప్రణయినీ = మేఘపురాకచే, 

ఎంత యు (ప్రణయ =) అను రాగముగ అ దై స్వచ్చన్షం = తనంతట _ తనయిచ్చ 

మెయి _ అగతా = వచ్చినదై, సయం గావాము గా అనుట, రకా = అనురాగము 

౩ (పీయతమా = (_పేయని, కా నం ఇవ = కాంతునిం బో లె, సమౌలిజ్బతి = 

బిగ్గ కాగిలించు కొనుచున్నది, 

మెవూతతో నిగనిగలాడుచు (ఆ త్తరువుల) సువాసన గమ్మను దుండు 
కాంతుని వానచలిమిరిలో అనురాగవతిరున కాంత తానె సెకొని కాంగిలించు 

కొన్నట్లు, అట్టి మింటిని మెజపుతీంగ బోండి తానె పెకొని కౌణిలించు కొన్నది, 

అట్లు పలువట చే తానును ఆచల్ల నివేళలోే వెచ్చని వసంత సేన స్వయంగా 

వాపుల గాలి కోరినట్లు నాజూకుగా రసీవండె నూచించినాండు, వసంత సేనయు 

ఉద్ది ప్ప అయ్యే యున్నది, శెౌనును అట్టి స్వయం గాహోలింగన సౌఖ్యమునక 

ఉఊవ్విళులూజుటను సూచీంచినాండు _ వసంత సేన (పోడ, ఇంగిత మెటింగినది _ 

కావున ఆపక ఇముడక శృం-గార భావము వెలువడినది, దానిని వెలివజణుచుచు 

బారుదతుని కాంగిలించుకొన్నది. ఆప్పుడు చారుదతునికి . ఎటుండును ! అతాంకుడు 
pr.) అట య 

నుకమునకు సాగయుచు (పత్యాలింగనము చేని _ కొశిలింతలోచే పలుకు 

చున్నాడు, 



వజ్చుమో2ఒజ్యాః వత్త 

( వనన్న సేనా శృజ్జారభావం నాటయస్తి చారుదత్త మూాలిజ్ఞతి ) 

వారు... ( స్సర్భం నాటయ న్స) త్యాలిజతి ) 

వో, భో మేఘ గమ్మిరతరం నద త్వం 

తన (వసాడా తర పీడితం మే 

నంస్పర్శరోమాజ్బితజాత రాగం 

కదమృపువ్పత్య మువైతి గాతమ్. ర ౭ 

విదూ.__దాస్యాఃప్యుత దుర్షిన, అనార్య ఇదాసీ మసి త్వమ్, 

య దత భవతీం విద్యుతా భీషవయసి, [ దాసీవపుత్స దుద్దిణ, 

అణబ్దోో దాణిం సీ తుమమ్, జం అ తృభోదిం విజ్ఞఆఏ భీయా వేసి ] 

వో ౪౭, భో మేఘ = ఓయి మొుయిలయ్యా, త్వం = నీవు, గమ్మిర 

తరం = ఇంకను లోతు మోత గా య బిగ అగా, నద = ఊటుము, తేవ (పసాదాత్. = 

సీయను(గవామువలన, వై = నాయొక్క, స్మరపీడితం “గాత్రం = మరునిచే నలుప6 

బడి (వసంత సేన) చేవాము, సంస్పళ ౯ రోమాజ్లోత జాతరాగం = తాకుడునకు 

పులకరించి అనురాగము పొడమినదై, కదమ్బఫుష్పుత్వం = (ఎెజ్జ్ర కడెమి పూత 

యగుటను, ఉ"ెతి = పొందుచున్న ది, 

ఓయి. నాశాంత నన్నుంగూడినది _ గర్హ అయోగ వియోగములయందు 

చాధకయెనదిి. సంయోగమున సుఖవర్థక మగును, మునుపటికం కొను గట్టీగా 

ఊటుము _ నీయను[గవామువలన వసంతే సేన స్మరోద్దీపితరమె నన్నుం గరూడవచ్చి, 

ఇదె తానె నన్ను కౌంగిలించుకొన్నది, దాని ధీరత చే కౌంగిలి మణీయు బిగియును... 

హోయిగొల్పును, నాదేహము ((గ్రీమ్మయునక కడిమివోలె మరుని చే ఎంతయు 

నలిగినది, ఈకాణిలితాయశుడువలన, నీ నీటిమోందిగాలికి కడిమిపువ్వు ఎట్లు 

ఒక్కమ్మడి పొడమి అకరువులుపొడి చి ఎజ్జనగునో అట్లు పులకలుపొడిచి, కూటమి 

కోరిక పొడమినటైనది, నీగర్హ నాకెంతయు ఊపకారక ము, 

దాస్యాఃపు తే _ అని అలుక్ సమాసము _ లఅంజాకొడుకా _ అని తిట్టు దాని 

యభ౭౯ము, దుదికాన = దుదికని గా, అనార్య! = చెడ్డ వాండవు _ ఖలు6ందవు _ 

యత్ _ ఏలన _ ఆతేభవతీం = ఈ వసంత సేనమ్మ ను ... = మెణుముచే బెదరింతువు! 
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చారు___వయన్య్క, నార్ల న్వుపాలబ్లుమ్, 
థీ “వావి ధి 

నో, వర్షథత మస్తు దురిన 
C౧ లయ అవి స 

మెవిరతధారం, శత హాదా స్ఫురతు 

అన్మద్విధ దుర్లభయా 

య దహం |పియయా వరివ్య కః. ర౮ 

అపి చ, వయన్య, 

న్లో, ధన్యాని తేపాం ఖలు జీవితాని 

యే కామిసీనాం గృహామాగ తానామ్, 

ఆన్హా)ణి మేఘోదక శీతలాని 

గా తాణి గాలేషూ వరివ్వజ న్ని, రకా 

నావాకానీ ఊఉ పాలబ్లుమ్ = (ఇప్పుడు) తిట్రంగూడదు నీవు, 

శ్లో శరా వషజణళతం = నూ'టేండ్లు, అవిరతథారం = మానని _ తెంపు 

లేని _ జల్లులుగలదిగా, దుదికానం అస్తు = ఇట్లు మేఘములు కమ్మిన దినము గా నే 

ఆగులాక్క, శతవాదా = మెటుమును, న్ఫురతు = మెజయనీ, యత్ = ఏలన, 

అవాం = చేను, అస్మత్ విధ గులక౯ాభయా = నాబోంట్లక చొరక 6బోని, (పియయా = 

(పేయని చేత, పరిష్వ రక్తః = కెౌంగిలించుకొనంబడితిని, 

తిట్టకోయి నూ జేండ్లు ఇట్లు "తెజిపీ లేక దుదికాన మే అగునుగాక, మెజుము_ 

(నూజు ఢేమఢమలు గలది) మెజయనీ, నావ వోయియే _ (ఇంక భయము లేదు 

(పీయ నన్ను కాంగిలించుకొని యున్నది, 

న్లో, ఈల. (ఓయి) యే = ఎవరు, గృవామౌగతానాం = ఇంటికి వచ్చిన 

శాంతలఅ, అఆ దాక ణే = తడిసినవియు, మేఘోదక శీతలాని మబ్బునీటి చే - 

వానచ్చే చల్ల నెనవియునగు, గాాతాణి = అవయవములను, గాతేసు = తేమ గాత్ర 

ములయందు, పరిప్వజస్నే = (కాణలించుకొందురో =) వాత్తుకొందురో _ తేషాం 
ల ” న! బటి 

జీవితాని ధన్యాని ఖలు = వారి (బదువ ఎంతో పుణ్యవంతే ము గదా, 
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ప్రియే వనన్త సేనే, 

శ్లో, సృమ్మేషు [వచలిత వేదినంచయా నృం 
ీర్ల తా త్క_భమపి ఛార్య తే వితానమ్, 

వపా చ స్ఫుటితసుధా దవాను లేపా 

త్సంక్షిన్నా నలిలభేణ చితభిత్తిః, గం 

(ఊర ( మవలోక్య ) అయే ఇన )ధనుః, (వియే పశ్య పశ్య 

ద మనత గజాజాతాలతాా.దాాన 

మితమౌ, వా రెంతభన్యులయ్యా, (ఇపుడు నేనున్ఫు_తేమ యింటికి చేర 

వచ్చిన (ప్రియల తడిని చల్లనెన యవయవములను తేమ యవయవములందు _ బేన 

జేన దాని దాని _ వాత్తుకొనంగందురో _ ఏమి నేండు నాఫాగ్యము ! _ అనుట, 

(పియా వసంత సేనా, 

న్లో, ౫౦, (పచలిత వేది సఖ్బు యాన్నం = కదలిపోయిన దిమ్మె (= వేది 

యిటికల|పోవుల నడిమిభాగముగల, విశానం = మేలుకట్లు, నీణ౯ త్వాత్. చివికిన 

దగుటవలన, _సమ్మేషు = కం౦ంబములయందు కథం అపి = ఎట్టకేలప, భార్య లే = 

నిలిచియన్నది, అది నిజముగా పడిపో(దగును. మణీ యెట్లో అందదుకలు గా 

నిలిచియున్నది _ ఇక్క_డనున్న, మన తలపె పడినను పడును, ఏసూ, చిత్రభి త్తిః 

చ = ఈచి త్తరువ్లల గోడయు, న్ఫుటితీ సుధ్యాదవ అనులేపాత్ = పొక్కి 

చెమ్మగి ల్లిన సున్నపు నీటిపూంతవలన, సలిలభశేణ = (ఊరిన) లేక, కాటిన సీటి 

మొ తేముతో, సంకి న్నా = ఎంతయు తడిసీయున్న ది, 
నో య 

చారుదత్తుండు మతిలేని సంపద కలిగియుండి నాడు, వానిది "పెద్ద బంగాళ _ 

అందు అన్ని అమరికలును ఉండెడివి, ఇపుడు అన్నియు పాత వడినవి, -చివికినవి, 

ఉప్పురిసినవి, పూంత పొక్కి రాలుచున్నది, తోంటలో దాని సంభాలు, ఇకాందిని 

దిమ్మలు కదలి నడుమ తెజచికొన్నవి, వానికి తగిల్చిన చాందిని, గోడమిో (ద చిత్తరు 

వులు _ అన్నియు ఉన్న వూర్వసంపన్నదళయు ఇప్పటి దర్శిదదళయు _ బేనిని 

శాపాడుకొన లేని, చక్కు. దిద్దుకొన లేని యవస్థలో నుండుటయు సూ-బితోము_ ఇంక్ 

సేపును వారు చి శ్రరనోడల కుష్కవృక వాటికలో ఈ న్నారు, మంచిడే _ 

ఇపుడు చివికి చినిగి ౫ ఎట్లో నిలిచియున్నది, దాని చాంగినికింద చే ఉన్నారు, 
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చ నా, విద్యుజ్జ హే నేదం మహేస్ష 9వాపోచ్చి )తాయతభు జేన 

జలధ రవివృద్ద హానునా విజృమ్బిత మి వాన్నరివేణ. ¥ 

త జహి, అభ్య న్నర 'మేవ [వవిశావః, (9 తు కాయ వరి కామతి ) 

ప్ప 5 య్ అక న్లో, తాలిసు తారం వట వేషు మనం 

శిలాసు రుతుం నలి లేషు చణ్ణం 

నంగీతవీణా వవ తాడ్యమానా 

సాలానుసా రేణ వతన్ని ధారాః, ౫౨ 

ఆయే ఇన్త్రధనుః _ ఓపనో,. ఇదిగో బొమ్మఖాెరడు, అది ర్నాతులందును 
Um) 

ఆ౫ పడునని వరాహమిహిరు బృవాత్సంహీత, 

చూ. జలమే 2_నావృషప్టిః భువి సస్యవధ _స్పకౌ స్థితే వ్యాధి! 

వల్మీ కే శ స్త్రభయం నిశి సచివవధాయ ధను ఒరగెన్భమ్, 

“నికి అని కలదు సచివయనుట రాజానకం జెల్లి పొలకరాజాచావు నూచితమా * 

నో ౫X౧. ఇదం = ఇదిగో, విద్యుత్ జిహ్వేన = మెటుము అను నాలుక 

కలదియు, మ హేను చాప 00 భుజేన = ఇం|దభనువను పెకి నిగిడిన పొడుగు 
(on) ర 1 

పాటి బాహువు గలదియు, జలభర వివృద్ధ వానునా = మేఘమను పెరింగిన 
గడ్డముగలడియునె, ఆ నరితేణ = మిన్ను, విజృమ్మితం ఇవ = ఆవులించినట్లు హె ర టు 

mn ఉన్నది. ఉఊల్పేంక్ష, 

సంస్కృతే ఫు భావేపయోగమునక ఈ కత్రజార్రి! 7గా తెలుంగుమర్యాద గా 
టీక, పకముల గుంపు నా పరంపర, ఆవులింతలోను, నాలుక బయటి కి తో౭చును, 

చేయి త్రీ విజుచుకొనుట కలుగును, గ డ్రమును పెరుగును _ నోరు విశాలముగా 
'తెజచుట చేత, అనంగా మరల “విద జలు కొటునటున్నది, కావున లోపలికి 

రలు ౧m 3 ౧౧ 
(పవేశింతేము( = అభ్య న్లరంఏవ | పవిశావణ, 

వో, ౫౨.  తాలానుసారేణ = తొలమును _ పాటలో కాల[కియామౌా 
నము _ (కొలత-గా పడును తాళము _ ఎను అనుసరించి, తాడ్యమాగాః = మీటు? 
బడుచున్న - కొట్ట్లణుడుచున్న, సంగీత వీణాః ఇవ = పూటలు వాయింపంబడు చున్న 
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[ఇతి నిప్కూ-)స్హాః నశ ] 

దురినో నామ 
ద 

పణమో ఒజ్కః 

వీఇలవ లె, ధారాః = వానధారలు, తాలీషు = తొడులందు = వాని యాకోలం 

బడుట చే = “తారముి గట్టి (మోత కలిగియు, విట పేషు = చెట్లకొమ్మలయందు _ 

మన్గ్రం = బొంగు మోతే గాను శిలాసు = జాల పె, రూక్షుం = కఠినము గాను 

సలిలేషు = నీళ్ళయందు చజ్ణమ్ = విసరు మో6ంతతోను _ పఠే న్లి = పడుచున్నవి, 

పెద్దవాన చుట్టు లోకమంతట పడుచున్నది, చేనం బడునో దానికి తగిన 

(మోంత, పాట వాయముంచు వీణయొక్క పలు తెజంగుల (మోతీవ లె, కలిగియున్నది. 

వీణవాదనమందును రాగము చక్క_ంగా చెవికి ఇంపగుటకు తారత్వము మం(దత్టము 
తీ వత ము తుములతే (మును కలిగింపంబడును, చారుదతునియింటిపటున నీ ఇన్ని 

టి (Ae) 

వీధాల( మోత వినందగును ! 

ఇవ _ అని ఉపమ, 

తోొలియంకమున ఒక యభిసరణము చేనీనద్కి వసంత సేన, ఆది తన యింటను 

ఒకపాటి రవాస్యముగా నుంచినది. విట్టపధాన చేటికలక చెప్పలేదు, ఇరువురు 

చేటికలను ఒక చేటుని వెంట6 గొని బయలుబేటీనది, అప్పటికి చారుదత్తుని యావ 

నము ఉదాసీనమో అనుదాసీన మో ఎటు6గదు, నాండు కామదేవయా।తే లో చూపులు 

కలసీ తనక అభిలాష ఆంకరించినదేే చూతము కానీ అని బయలుదేటీనది. 

దారిలో మంచి తోడు లేనందున చాల ఇబ్బందులు పడినది, 

ఇపుడు ఈయంక మునందలిడియు ఒక యభిసరణ మే, తాను నాంటి (పదోహప 

మున రా(గలనని చారుదత్తునికి ముందు సందేశము పంపి, ఆంతేట బయలుదేటీనది. 

మనసున ఎంతయు నమ్మకము “ఛైర్యము కలిగియున్నది, చేత సువర్ణ భాండమును 

రత్నావళీయు, ఒక్కొ_క్కు.టియు తన వృ త్తాంతముగలది యున్నది, ఈబుములు 

“మెటుములు "గాలులు వానలు -వీకటులు, వానిని "లెక్క సేయ లేదు, కూడ విటుండు 

నిఫుణుండు, తోడు, తాను ఎప్పుడెప్పుడు చారుదత్తుం గాంచి, ఎక స క్కె_ములతో 

స్వయం (గావోలింగనము గావింతునా అనునంత ఉఊత్కంఠతోడి సంబరము కలిగి 

యున్నది, 
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చారుదత్తుండు ఉదయాన రత్నావళిని వసంత సేన కిచ్చి రమ్మని మైె_లేయుం 
బంపిశ్చాండడు. కాని మె కేయు(డు అట్టు ఇచ్చినాండుకాని ఆను అప్పు చే మర అ 

లేదు, (పతిసం దెళము (గహించినాండు, మణి తన చాడుకబడి ఆందందు తిరిగి, 

పావురము గూటికిం బోలె (పదోవమునక (తన సంధ్యాదిక మంతయు ముగించు 

కొన్ని తనకై కను పెట్టి కొనియున్న చారుదత్తుం జేరంబోయినా(డు, చారుద త్తుండు 

విరాళి చే సంత ప్తుండగుచున్నా(డు, దానిని ఎవరితోను వావిచ్చి నెప్పుడు. మె లే 

యునితో సయితమును, మె. తేయుండు బోగముదాని పొత్తు వల దనియు అనును, 

మె లేయుండు ఆయఖి సరణ (పతిస సందేశమును ఇప్పుడు చారుదత్తునికిం జెప్పినాండా, 

ఇంతలో చేటునిచే తెలుపుకొన్నది, వసంత సేనయు, 

వసంత సేన అత్యుజ్ఞ్వలము గా ఆలంకరిం చుకొొన్న ది, తన విటుని కాడ రమ్ము 

న్నది, వసంత సేవసంపదవ ఆంత సుకు తగినవాడు వాడు, తన వెంట ఉత్సాహము 

గొల్పుచు జేశోపణారకళలోే వాగ్మీ మధురో2_థి అనుటకం దగినటు ఆ యశా 

లాక్ నిక వె శాఖ సాయంవర్న మును మధురముగా వణికాంచుచు వచ్చుచున్నాడు, 

వసంత సేనయు తనకు నిశ దారి యడు సపత్ని యయ ననియు, కొంగ “బలే వాని 
౫ 

“బలే వాని అని తన్ను 'బెదరించుచున్న దనియు మేఘుడు వెన్నెలను చందు 

నుండి ఒడిచి తనతో లాసునొనిపోయె ననియు, దిక్కులు వియోగికులం బోలి 

రాజిల్లకన్నవనియు, మేఘుడు తన్ను ఉటీమి బెదరించి ధారలవేతులతో తడవు 

చున్నాండనియు, ఇంద్రుండు మునుపు తౌను అవాల్య కై పడిన పొట్టు మణ -చి, 

వానతో తన్ను అడ్డంజూచుట తగవు గాదనియు, మతి యెవరు గాని 'ఇయ తన్ను 

ఎట్టును ఆంపలే రనీయు _ ఆగాలి చాన దారిలో తన యుత్క_ం౦ఠవ తగినట్టు పొంగిన 

భావములం బల్కు_ చు, చారుదత్తు వాకిలి చేరి విట జేటాదుల తన యింటికి పంపివేసి, 

చేటితో లోేపలం జొచ్చినది. ఎక్కడ ఉన్నాండో చారుడ తుడు అక్కడికి 

పొయి, ఎట్లో ఛెర్యము పూని వూలు చల్లి, ఓయి జూదరి నీక ఈమునిమాఫు 

హాయిగా నున్నదా అని కళల పళ్న అడిగినది, “ఇప్పుడు నీవు నన్ను కూడ6గాి 

అని యన్నా (డు చారుదత్తుండు, అంతట తడి యుడుఫులు మౌర్చుకొని సువర్త 

భాండ రత్నావళుల గట్టులం జెప్పుకొని వసంత సేనా చారుదత్తులు ఎకరారు పడిరి, 

ఇంతలా మరల (కొత్తి “మచ్చు లేవంగా, మజ పుతీ కాంతుం బోలె అంబరముం 

గౌాయిలింపంగా, వసంత సేన ఇంక తాళ లేక చారుదత్తుని స్వయం (గాహాలింగనము 

వేసీ సికొన్నది. ఆంతట జల్లు "పెద్దదికా గా బచారుద తుడు తానును కాయగిలివిగించి, 

అయాలింగనముతో చే అఆళాంతను లోంగటికి కొంపోయినాండు, 
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హహ 

అంతేట లోపల ఏమేమి (పవ ర్రిల్లి నదో తెలియదు ఊహింపందగును, 
పష్టాంకారంభ వాళ్యములవలన ఊహింపందగును. వసంత సేన సురత క్రాంతయె 
ఆక్కడ నే తేల వాలువటుకు ని్మదించినది. ఒక జేళ ఆమె ఆర్యాతియే తన యింటికి 
మరలు నేమో యని చారుదత్తుండు వర్ధమానపని రాతియే బండి పూన్ని సిద్ధముగా 
పెట్టు మన్నాండు, మటీ యట్లు పోలేదు, వసంతసేన తాను ఇంటిలోంగటం 
జొచ్చినందులక సంతసీంచి, లోపల పరిజనుల నందటిం గ అనీకొని, పనుపడి, 
కూరిమితో ఎల్లర మనస్సులం జాఆంగొన్నది అంతలో నే ఒండొరుల యెడం 
బాటున ఒండొరులక దుఃఖముకలుగునంత ; ధూతమ్మతో తాను దానీయే యనుచు 
అక్క చెల్లెలి చెలిమి కలిపినది, తాను చారుద త్త య్య గుణనిర్జి త దానీ గా నడుచు 
కొన్నది, సత్సురతోత్సవ మయినడి కాబోలు, రతీ పరి శాంతేయె తెల్ల వాటేనను 
నిద మేలుకొనలేదు, బారుద తుడు వసంత సేనను లేపక ఆపక చెప్పక, మకే 
యుని వరమానతనికి చెప్పుమని, తానే చేటికిని చప్పి వసంత సేనను జీర్ణపుష్పు 
కరండమునవ రమ్మనుమని, పిలుచుకొని రమ్మని, ఏర్పాటు చేసీ తా నచటికి పోయి 
నాండు. వసంతే సేనవను అట్లు పోవలయునని ఎంతీయు ఆసకలిగియున్నది. ఇంతలో 
అబ్బాయి రోహ సేనుండు రదనిక వద్ద తనకు బంగారు ఆటబండి కావలయును, 
మట్రిబండి _ మృచ్చక టి _ అక్క_అ లేదని మకరుతనము చేయం జూచి ఆయింటి 
చపేదణటీకము తన మనస్సునకు కళుక్కుమన౯గా, వానిని బుజ్జగించి తన సువర్ల భాండ 
మును వాని మట్టిబండిలో నింపి వానిని చానితో బంశారుబండి చేయించుకొమ్ముని 
సముదాయించి పంపి, ఇంతలో వరమానవండు బండి తేంగా వానిని తాళుమని 
శౌను శాంతుదర్శనమునకం దగినట్టు సౌగసుచేసికొని ముస్తాబగుదునని బోయినదిం 

దుర్షినము అను 

ఐదవ యంకము 

ముగిసీనది 
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(కన 
న్ ® లా డై ల క 

 —_ వీత 

(తతః (వవిశతి చేటే) 

చేటీ__కథ మ ద్యా ప్యార్యా న విబుధ్య తే, భవతు, 

(వవిక్య (పతిబోధయిప్యూమి, (కథం అజ్జవి అజ్ఞఆ ఇ విన్వ్యుది, 

భోదు. వవిసిఅ వడిబోధయిన్నమ్ ]. (ఇతి సాశ్వున వరి కామతి. 

(తతః [వవిశ త్యాచ్చాదితశ రీరా (వసుప్తా వనన్మసేనా) 

చేటీ__ నిరూవ్య ) ఉతివ తూత్తిష్టు త్వార్యా, (వభాతం 
నంవృత్తమ్, ( ఉస్టైదు ఉ ఫ్థైదు అజ్జ్ఞఆ, వభాదం నంవుత్తమ్ |]. 

తతః (పవిశతి చేటీ _ అంతట శేటి _ప్రవేశించుచున్నది. ఈ యంకమున 

పుష్పుకరండకోద్యానమునన ఇారుదత్తుని కడకు వసంత సేనం గొనిపోవలయు 

ఎెడ్డబండిలో ఇెజఅసాలనుండి కటు తెంపుకొని పరారియైన గోపాలదారకు(డు 

త సెవరికి ఆగపడక తప్పించుకొనుట కె ఎక్కుట యు, వసంత సేన ఇందు 

ఎక్కు_వలనీనది, పొరపాటున శశకారుని ఎడ్ల బండిలో ఎక్కు టయు ల (పస్తావించు 

టక కడంగయిుడుచున్నది. ఈ చేటి చారుద త్తుని యింటిది. వసంత సేన రతిశ్రమ 

(పను ప్త తెల్ల వాటీనను ఇంకను నిదదలేవనందున ఆమెను లేప్రు చున్నది. అంతట 

వసంత సేన [ప వేశించుచున్నది_ అనంగా రంగమున (పేతుకలకు అగపడుచున్నది, 

ఆచ్చాదితళరీరా = (న్మిదలతుణముగా _ ) కప్పుకొనయుడిన _ జేవాముగలదై _ 

(ప్రసుష్తా_గాటము7గా ని|ద్రిం చుచున్న ట్రిది, అట్టిది (ప వేశించుట యనగా నాటకమున 

అట్లు రంగాన ఆగ పడుట, అని అథజాము, రంగాన నీద్రం జూపకూడ వన్నను _ 

ఇది అంతలో మేల్యా_ం౦ చునది మపకాణీయము చూ...శయన....., వజబ్కాతే?... 

అజ్కాః _”) సా, ద, 285, (పభాతం సంవృ త్రమ్ = తెల్లవాటుట ఐనది _ తెల్ల 

వాటీనది _ అనుట, 
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వన న్న సేనా___( (వతిబుధ్య ) కథం రాతి శేవ (వ ఖాతం 

నంవృ తృమ్, [కధం రత్రి చైవ వభాదం సంవుత్సమ్ |. 

చేటి__అస్మాక మేత త్స) భాతమ్, ఆర్యాయాః పునా 'రాై 

 అమ్మాణం ఏసో వభాదో, అజ్జఆవ ఉణ రత్తి జవ ] 

వన న్న___ చేటి, కుత; పున ర్యు ప్మాకం దూత్యక రః 

[ హస్టో, కహిం ఉణ తుమ్హాణం జూదిఅరో ), 

చేట__ఆ న్యే, వర్గమాసకం సమాదిశ్య పువ్పక రణ్ణకం 

జీర్ణ ద్యానం గత ఆర్య చారుద తః, [ అజ్జవ, వడ్డమాణలు సమాది 

సిఅ పువ్చక రణలఅం జిణుజాణంగదో అజచారుదతో” క 
ట్ రడ ర పా 

కథం ఏమి! ఆశ్చగ్యముం చెలుపును, రాత్రిః ఏవ (పభాతం సంవృ త్తేమ్ _ 

రాతియే తెల్ల వాటపోయినది, నాకు తెల్ల వాజుక యే రాత్రికి తెల్ల వాజీనదే, ఇంతలో 

అనుట, తనకు ఆది యింకను రాాతిగా నే ఒక్క నిము సముగా నీ తోంచుచున్నది _ 

ఇశామ్మకీడ చేతను రవంత ని|దచేతేను అదంతయు ఒక్క_ నిముసమువలె _ ఇంచుక 

ర్యాతీయే యనునట్టున్నది _ కాని అంతలో తెల్ల వాటీపోయినది. ఇది భవభూతి 

ఉ, రా. చ, లో చెప్పిన _*అవిదితగతయామౌా ర్యాత్రి రేవ వ్యరంసీత్ * వంటిమాట, 

కత పునః ,.. =మటీ మాజూదరియేడీ ౪ చారుదత్తునికి పేరు చెప్పక జూదరి 

యనుట సుపమారపణయ నిడేకాశము, చేటితో పేరు చెప్పి యడుగుట నాణెము 

నాజూక చమత్కా_రశారియు కాదు, చమత్కాారహీనపు మాట (ప్రగల్భ ఆమె 

పలుకదు, 

వభధక౯ామానకం సమౌదిళ్య = నాకరునకు వర్గమాను(డను చ్పేరివానికీ 

ఉత్తరువు వేసి, పుష్పకరండకము _ పూలకరాటము _ ఎక్కువగా పూల చెట్లు 

,_ ఉండి అవి దండిగా ఫూచుటచే తోంటయీ వూలబరణి యన6ందగిన ట్రుండుట చే 

ఆ “సంజ్ఞ? పొందినది, మణి యిపుడు అది జీణోకాద్యానము _ సెకండ్ల పాతది, 

ముదిరి ముసలి దై పోయినది, వూతే _ కాపు ఉడిగి ఎండ బాటు చెట్లు గలదె నందున 

జీణోకా ద్యానము? అనియు పేరుపడినది, తౌను వసంతే సేన ఒక "వళ రా్రియే 

యింటికి మరలు నేమో అని, అందుల కె రాత్రియే బండిపూన్ని సిద్ధము గానుంచుమని 



లీ56 మృచ్చకటికమ్ 

వన న్న---కిం సమాదిశ్య, [ కింసమాదిసిఅ | 

చేటీ__ యూోజయ రాక" (వవహాణమ్. వన నృసేనా గచ్చ 

త్వితి. [ జోవహి రాల్రీవ పవహణమ్, వనన్న సేనా గచ్చదు క్కి] 

వనన్న-_-వేటి, కత మయా గన్తవ్వమ్, [ హక్టో, కహిం 

వది గన్మన్యమ్ ] 

చేటీ.__ఆశ్యే, యత్ర ఇబారుద తే 8, [ అజ్జవ, జహిం వారు 
లి జ 

దత. 

వసన్త_-( చేటీం వరిమ్యజ్య) చేటి, సుష్ట్రు న నిధ్యాతో 
జో ఎబి ఆయీ | జ జభ 

రా, త దద్య (వత్యతుం (చేని. పః చేత, కిం (వవి ప్రాహ మి 

అడవీ , అద - గు 

హోభ్య న్నర చతుఃశాలమ్ ( హాక్షో, సుట్టు రా నిజ్హ్రాణద్* రా త్రీఏ, 

తా అజ్ఞ వచ్చక్టం చేక్టి స్పమ్, హక్ట, కిం వవిట్టా అహం ఇహ 

అబ్బ నర చదుస్పాలఅమ్ ] 

వర్భమాగకునికి ఈ త్తీరువు చేసినాడు. మటి వసంతేసేన అట్లు మరలిపో లేదు, 

అక్కడ "నే రత శాంతయె, తెల్ల వాటినను మెలకువ రానంత గాఢముగా నిదపోయి 

నది, తాను లేపలేదు. తా సేమో జీరో ద్యానమునకు పోవుచు, నిదలేచిన తర్వాత 

వసంత సేనను ఆబండిలో అక్కడికి పిలుచుకొని రమ్మని ఆతనికి చెప్పియు ఈ 

రేర్చాటు నెల్ల చేటికిం జెప్పియు పోయినాండు, కావున, కిం సమౌదిళశ్య _ ఏమని 

యు తరువు చేసీ అని వసంతేయడుగుచున్నది, 

యోజయ రాత (పవవాణమ్ = రాతి బండి వూశ్పుము _ కట్టుము - 

వసంత సేన పోవును గాక _ అని, కృతే = ఎక్క_డిశే* యత చారుద ర్రేః _ 

ఎక్కడ చారుద త్తయ్య ఉన్నాండో అక్కడికి. ఆపాత పూలబరణి తోటక, 

బారుద త్తుని కడకు _ అనుమాట తనవ ఎంతో ఆప్యాయముగా అమెత గా ఉన్నది, 

ఆది పలికిన వేటిని చాన ఆలింగనము వేసికొని బహుమౌొనించుచున్నది, చెప్పు 

చును ఉన్నది, సుష్టు న నిధ్యాతః రాత" = రాత్రియందు చేను లెస్సగా చూడ 

లేచే అయ్యను, నాసామిని, త దద్య ఇం, = శావున ఇప్పుడు (ప్రత్యమము గా 

చూడగలను, తొలువొజు దగ్గ ముఖాముఖిగా నిలయుడిన పుడు, 
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చేటీ_.వ శేవల మభ్య న్నర చతుఃశాలమ్, సర్వజన స్యాపీ 

హృదయం (వవిష్టా. [ణ కేవలం అబ్బ న్మర చదుస్సాలఅమ్, సవ్య 

జణస్స వి హీఅఅం వవిట్టా ], 

వన న్న__అప్ సంతవ్య తే చారుదత్తన్య వరిజనః | అని సంత 

వది చారుదత్తన్య వరిఅకో | 

చేటీ__నంతవ్చ నది. [ నంతప్పిన్సది _. 

వనన్వ్న._కదా [కదా 

6 కతూవాలనాకా అపి నిసగ౯ కాలీనః త్రో జనక, పళ్యం 

కా క్సేషే్యేకాన నివకాణణాయితుం చ రూప 

మిచ్చు న్లి తత్పూర్వ సమాగ తౌ నామ్ 

నచ ప్రియే ప్వాయత లో చ నానాం 

సమ్మగ పాతీని విలోక నాని,” మూళ, 1. _ ని. 

కాంతలు కాంతు పే తొలిచూప్రున చూపు దీరము గా ఆనింప6ంజూలరు _ 

కావునను మటియు, రాత్రి దీపపు తెలుతురునను వాన-దీకట్లలోను. నేను సరిగా 

చూడ నెతిని, ఇపుడు తనివితీజ చూతు సే, వాహ్హో, (ప్రవిహై ఆవాం ఇవా అభ్య _న్లర 

చతుఃశాలమ్ = ఏమే, ోను ఇక్కడ లోపలి భవంతీలోపలికి (ప వేశించితిన కు _ 

ర్మాతి ఆయన వెంట నడచితిని ఎమైట్లు ఏమేమి (ప వేశం చితినో పరికింపనె తినే... 

లోపలి భవంతిలోపలికే కాదు, (ఇక్కడ మా యెల్లర వాడయము 

లోనికిం గూడ _ నీవు ఈలోపలియింట చొచ్చి _ ఇంటిదానింబో లె నగుట 

మొతిమే కాదు _ మాకెల్లరక నీమోంద నే హృదయము _ ప్రీతి తలంపు, 

మావాదయములలోను పదము గెంటివి. 

అపి సంతప్య లే ,.. = చారుద త్తియ్య పరిజనము (నాకై) (ఇదేమి ఈ పె 
అటే రు 

ఒక తె వచ్చినదే ధూతీమ్మసవతిగా అని యీసెత్తి _ అనుట) సం తాపముపడు 

చున్నదా€ కాదు శాద్కు సంతోషము పడుచున్నది _ నీసమౌగమము చేత్? 

(ఇప్పుడు) (ఇంకను నీవు బయలుబేటి పోవుదువేని నీవియోగమునక _ అన్న 

మాట _ సంత ప్య లే = సంతాప _ దుఃఖ _ పడ6ంగలదు, ఆదియే ఆమె యడు 
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పోటీ__._య దార్యా గమివ్యతి, [ జదో అజ్జఆ గ మిన్పది ] 

వసన్తత దా మయా [పథమం సంత వృవ్యమ్ (సానునయమ్) 

చేటి గృహా జేమాం రత్నావలీమ్, మమ భగిన్యా ఆర్యాధూకాయె 

గత్వా [నమర్చయ. వక్కవ్యం చ- అహం [లీచారుదత్తన్య గుణ 

నిర్జితా దాసీ, తదా యుష్మాక మవి, త చేపాత వైవ కళ్టా 

భరణం భవతు రత్నావలి, [తదో మవ వఢమం నంతప్పిదవ్వమ్, 

హాష్టో గబ్బు వదం రఅణావలీమ్, మమ బహిణీఆవ అజ్ఞాధూ దాఏ 

గదుఅ నమేహి. భణిదవ్యం చ -* అహం సిరిచారుద తన్న 

గుణణిజ్జిదా దాసీ తడా తుహక్ల్ణణం వ, తొ ఏసా తవ చైవ 

కళ్టాహరణం హోదు రఅణావలీ ). 

చేట__ఆర్యే, కుపివ్యతి బారుద తృ ఆర్యాయె "తావత్ 

( అజ్జవ,. కువిన్సది చారుదత్తో అజ్ఞావ చావ ] 

వనన్మగచ్చ, న కువిష్యతి, (గచ్చ, లె కుపిన్సది ] 

గుటయు, వచేటిపలుకటయు _*కదా€* 'యదా ఆర్యా గమిష్యతి _ అని. తదా 

మయా (పథమం ఎ = అప్పుడు, మిమ్ముంబాసీ పోయినప్పుడు, నే సే (మికం టొ 

ముందు సంతాపము వెందుదును, ఈ సంతాప (పస్తావమున కలుగ (బోను శశార 

సమాగమ సంతౌె పాదులు నూచింప(బడు చున్న వి కాబోలు _ ఇపుడు వసంత సేనా 

చేట్యాదులక దాని పొగయేని లేకన్నను _ డెవము నోట పలికించినట్టు-గా _ 

చూపజవ ఏమేని తోచుచుండందగును. రంగాన వ "కకును [శోతకును తోంయపక 

చూపటక తోంచు ఇట్టి భాషితము ఒక "తెజంగు ‘Dramatic Irony’ అందురు, 

మమ భగిన్యాః ఆర్యా ధూతాయాః _ నాయక్క_కు ధూతమ్మక య వక్తవ్యం 

చ = ఇట్లు శెప్పవలనినది _ అహం .., = నేను శ్రీ) చారుదత్తునికి (ఆయను) 

గుణముల చే డక్క_ంగొనంబడిన _ సొంతము ఐ పోయిన _ దాసిని _ అప్పటికి _ 

(= శాంబట్టి _ ) అనుట _ నీవను, కావున, ఏపా తవ ఏవ ... = ఈరత్నావళి 

సీకే కంఠాభరణము ఆగునుగాక _ నీవే మెడలో ధరింతువు గాక, 
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చేటీ__( గృహే త్యా) య దాజ్ఞువయతి, (తి నిష్క-)మ్య 

మునః (వవిశతి) ఆశే భణ త్యార్యాధూ ఆ" జూ 'ఆర్యప్పుతేణ 

యుహ్మాకం [వసాదికృ తా, న యుక్తం మ మైతాం (గహీతుమ్, 

ఆర్యపుత్త్రవవ మ మాభరణవిశేవ ఇతి జూనాతు భవతీ,” [జం 
ఆణ వేది, అజ్జఆ, భకాది అజ్ఞాభూదా - “ అజ్జడత్తేణ తుమ్హాణం 

వసాదీకిదా ణ జుత్సం మమ వదం గణి దుమ్. అజ్జఉత్తా" జ్జైవ మము 

ఆహరణవిసేసో తి జాణాదు భోదీ, * 1 

(తతః (వవిశతి చారకం గృహ త్యా రదనికా 

రదనికా._ఏహి వత్స, శకటికయా |క్రీడయావః. [వహి 
వచ్చ నఅడిఆవ కీలమ్హ్మ | 

దారక'ః...( నకరుణమ్ ) రదనిశే, కిం మ మైతయా మృతి 
-కాథకటికయా, తా మేవ సౌవర్ణ శక టికాం దేహి, [ రదణివ, కిం 

మమ విచావ మట్టిఆ నఅడిఆవ, తం. "జ్జేవ సోవళ్ఞునఅడిఅం -దేహి* ] 

రద. నని ర్వేదం నిశ్వన్య ) జాత, కుతో 2_స్మాకం సువర్ల 
ర్ం 

వ్యవహారః? తాతన్య పున రపి బుధ్యా సువర్లశక టికయా కీడివ్యుసి, 

అర్య పు లేణ యుప్మాక ౦ 48 ఆర్య పుత్రుని చేత నీక బయసేయయబడినిది, 

దీనిని చేను తీసీకొనుట తగదు, ఆర్య పుత్ర ఏవ = నాకు ఇట్టి బం-గారులు రత 

నాలు సొమ్ములు అక్కు ఆఅలేదు _ ఆర్య ప్యుతుండే నాకు మేలియాభరణము _ ఈవిష, 
కీ 

యము అమ్మ (వసంత ఎటుంగును గాక, 

శకటికయా |క్రీడావః = బుచ్చిబండితో ఆండుకొందము, కీం మమ .., = 

ఎందులజే నాక ఈమట్రిబండి * దానిచే ఆబంగరుబండి నీ ఇమ్ము, సువణకావ్యవ 

హార = బంగారు వాడుక, (ప్రచారము ల తాత స్య = నాయనకు, పునః అపి, 

బుధ్యా = మరలను బుద్ధి _ సంపద _ కలిగిన అప్పుడు _ బంగరుబండి (చేయించు 

కొందువులే. అప్పుడు దానితో ఆండుకొందువులే, అంతట అబ్బాయిని ఆడింపను 

వినోద పెట్టను అని వసంతకడవన తెచ్చినది, 
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త ద్యావ ద్వినోదయా మ్యేనమ్, ఆర్యయా వన న్మసేనాయాః 

నమివ మువనక్సిప్యామి, ( ఉవనృత్య ) ఆశ్యే, (ప్రణమామి, 

౯ జాదు కుదో అమ్థాణం సువజ్లవవహారో, -తాదస్స పుణో వి రిద్దిఏ 
6౮ రాం 6 

సువణనఅడిఆఏ కీలిన్ససి, తదా జావ విణోదేమి ణమ్, అజ్జఆ 

వస న ేణావ నమివం ఉవనప్పిన్సమ్,. అజ్జవ, వణమామి_. 

వసన్మ-_రదనిశే, స్వాగతం తే, కస్య పున రయం దారకః, 
అనలంకృత శరీరో 2_వీ చన్ద)ముఖ ఆనన్షయతి మమ హృదయమ్, 

[ రదణివ, సాఅదం చే, క న్సడణ అఅం ఊారట, అణలంకిదనరీరోవి 

చందముహో ఆణన్దేది మమ హిఅఅమ్ |. 

రద__ఏవ ఖ ల్యార్య చారుద త్య ప్కుతో రోపహాసేనో 

నామ, [వసో క్టు అజ్జదారుదత్తన్స పుళ్తొ రోహాశేణో ణామ ], 

___వనన్త_--( వాహూ (వసార్య) ఏహి మే పుత్త)క, అలిజ్ఞః 

( ఇత్యజ్క_ ఉవ పశ్య ) అనుకృత మనేన పితృరూవమ్, [ ఏహి మే 

పుతృఅ, ఆలిజ్ఞ, అణుకిదం అశేణ పిదుణో రూవమ్ ]. 

రద_.న కేవలం రూవమ్. శీల మ వీతి తర్క యామి, వే 

నార్యచారుదత్త ఆత్మానం వినోదయతి, [౯ శీవలం రూవమ్, 

సీలం వీ త్రి తక్కే_మి. వదిణా అజ్ఞణారుదతో అత్తాణఅం విణోబేది ] 

వన న్న___అథ కి న్నిమిత్త మేవ రోదితి, [ అధ కిం ణిమి తం 

ఏసో రోఅది ]. 

అనల జ్క్భృతళరీరః ఆపి = అలంకరింపంబదని చేహముంగలిగియు, ఒంటి 

మింద ఏసొమ్మును లేవన్నను _ చంద్రముఖుండు (నా మనసునకు ఆనందము 

కలిగించుచున్నాండు. ఏహ ఖలు ... = ఇతండు చారుద త్తయ్య కొడుకు గదా, 

రోవా సేనుడు, ఆలిజ్ఞ _ కొంగిలించుకో _ అనుకృతమ్ = పోలంబడినది, శీలం ఆపి 

తకళ౯ాయామి = శీలముంగూడ అని ఊహింతును. ఏతేన ... = వీనితోే ఆయన 

తాను (పొద్దుపుచ్చుచుండును కిన్ని మి త్తం = ఎందునిమి త్రేమె _ ఎందుకో సము, 
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రద__ఏ తేన (వతి వేశికగృహవలి దార కన్య సువర్షశక టికయా 

[డితమ్, తేన చ సా సీతా, తతః పున స్తాం యాచతో మ 

'యేయం మృక్సికాశకటికా కృ తూ దతా, తతో భణతి - రదనిశే, 

కింవు మెతయా మృతి కాశకటిక యా, తా మేవ సౌవర్లశకటి కాం 

దేహి” ఇతి. [వదినా వడివేసిఅగ హవలఇదారఅ శేరిఆవ సువణ్ణ 

నఅడిఆవ కీలిదమ్, లేణ అ సా ణీడా. తదో ఉణ తం మగ్దన్నస్ప 

మవ ఇఅం మట్టిఆనఅడిఆ కదుఅ దిల్లా. తవో భణాది -*రదణిఏ 

కిం మమ ఏదావ మట్టిఆనఅడిఆవ, తం బ్దేవ సోవణ్ణనఅడిఅం 

దేహి? త్రి, ] 

వనన్న__హో ధిక్, హో ధిక్, అయ మపి నామ వర 

సంవ త్త్యా సంతవ్య తి, భగవ న్య్ట్చాతాన్న, పుష్క-రవ్మతవతిత జల 

బిన్లు సదృశ: |కీడసి త్వం పురుషభాగదేమైః, (ఇతి స్నాసా) జాత, 

మా రుదిహి, సౌవర్షశకటికయా (క్రీడివ్యసి. [ హార్ట్ హాద్టి. అఅం 

పి ణామ పరనంవ శ్రీవ నంతవ్నది, భఅవం కఠఅన్న, వొక్టరవత్తే వడిద 

జలబిన్దునరి సేహిం కీలసి తుమం పురినభాఅశఛేఏహిం. జాద్క మా 

రోద సువణ్ణ నఅడిఆవ కీలిన్ససి ] 

(పతి వేశిగృువాపతి ...=ఫొరుగింటి యింటియాయన యబ్చాయియొక్క 9 

శాం మాగ౯మాణస్య = దానిని ఆడుగుచున్న వానికి _ ఆయం ఆఅపినామ = ఇత (డు 

'సయితమునా, పరసంప తా = పరులసంపద వే, సంతప్య = సంతొపపడుచు 

న్నాడు! “అపినామి _ అటుకాకపోరాదా అను ఆసం చెలుపును, పుష్కర 

పత ... తామరాకు ... వసంత సేనవ కంట నీరు 'లేటినది, బిడ్డ తనకు అంత 

సొంతముగా తోంచినాండు _ వాని కై, కంట నీరు తానె "లేజునంత , 'అచ్చాయి 

ఈమె ఎవరు అని రదనికను అడుగగా వసంత తానై కలులగంజేసికొని జవాబు 

వప్పుచున్నది .మొా నాయన డాసీనిరా, ఆయనగుణముల చే బందిగొనంబడినదానను = 

అని, రదనికయు చెప్పుచున్నది _ మియమ్మరా, నాయనా _ అని, 

MR — 46 
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ఉార.._రదనిశే, వేష? [రదణివ, కా వసా. 
వననన్మ__వితు సే గుణనిర్జితా దానీ, [పిదుణో చే గుణ 

జ్ర 

రద_జూత, ఆర్యా "లే జనసీ భవతి, [ జాద, అజ్జ్బఆ చే 

దఊార___రదనిశే, అలీకం త్వం భణాసి య ద్యస్మాక 

మార్య జనస్కీ త త్కీ_మర్థ మలజ్క్బ్బ తా ? [ రదణివ, అలిఅం 

తుమం భణాసి, జఇ అమ్షాణం అజ్జ్ఞఆ జణణీ తా కేస అలంకిడా 1], 

వన న్త-_జాత, ముగ్భ్చేన ముఖే నాతికరుణం మన్నయసి, 

(నాళ్వు నాభరణా న్యవ తార్య రుదతీ) వ చేదాసీం తే జననీ 

నంవృత్తాా త దృుహా _ణెత వులంకారమ్, సౌవర్శశకటికాం 

ఆల్లీకం = అసత్యము, యది అస్మాకం ఆర్యా జననీ = నాక ఆమ్మ అమ్మ యగు 

నని తత్ కిమభథ ౯ాం అలజ్క్బ్భాతొ = మటే యామె యేల ఆలంకరింపంబడియు 

న్నది* మాయమ్ముకు సొమ్ములు లేవే _ ధూతమ్మ, పాపము ఎంతో సొమ్ములు 

గలది _ ఇప్పుడు దారి.ద్యముచే అన్నియు పోయినవిశాంబోలు, దర్శిదచారుద త్తు 

నికి అనుగుణయగు పాతి వత్యముచే సామ్ములే లేక యున్నది, అనా మ్ములు లేమి?” 

అమ్మక లక్షణము గా. బిడ్డకు తోంచునంత గా అశేవియు లేకయున్నది _ అని దీన 

ఊహింపందగియున్నది, 

జూత _ బడా నాయనా మున ముఖేన = ముద్దు గాణుం మెగ ముతో, ఆతి 

కరుణం = ఎంతీయు జాలిగా _ జాలితో(చునట్లుగా, మన్నృయసే _ పలుకుచున్నా 

వురా. మౌయమ్మయైన ఆమెక నగలుండ వే. అను చాలునిమాట ఆయింట కలిగి 

యుండు (పక్ళత పు దైన్యమును చి త్తమునకు తేగా _ దాన చాల జాలి తోంచున 

ట్రున్నది వసంతవ, అవతార్య _ ఉడ్చి, తీసి, రుదతీ _ వసంత నేనన ఆగని యేడ్చు 
వచ్చినది. అట్లు ఏడ్చుచు (= రుదత్రీ, ఏషా ఇదానీం తే జననీ సంవృతా = ఇదిగో 

(ఇపుడు సీను మి యమ్మను ఐతిని. తత్ గృహాణ ,.. కావున, కై కొనుము 

ఈ సొమ్మును _ సౌవణకా .. = బంగరుబండి చేయించుకో _ అ కేహి _ పోవపో _ 
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కారయ, [జాద, ము ద్రేణ ముహేణ అదికరుణం మన్వేసి. ఏసా 

దాణిం చే జణణే నంవుత్తా, తా గజ వదం అలంకారఅమ్, 

సోవల్ణాసఅడిఅం ఘుడా వేపా ] 

దార_...అశేపొ, న (గహీప్యామి, రోదిపి. త్వమ్. [అ వేహి 

ణగేణ్సిన్స్నమ్. రోదసి తుమమ్ ]. 

వన న్న___1( అ శూణి (వమృజ్య ) జాత, న రోదిప్యామి, 

గచ్చ, క్రీడ, (అంలంకా రె ర్చ చృక టికం పూరయిత్యా ) జూత, 

కారయ సౌవర్ల శక టికామ్. [ జాద లె రోదిస్సమ్. గచ్చ. కీల, 

జాద, కా చేపా సోవల్ణాసఅడిఅమ్ ||. 

(ఇతి చారక మాదాయ నిప్కూ- )న్వా రదసికా,. 

((వవిశ్య [వనహణాధిరూఢ: ) 

చేటః__రదనిశే, రదనిక్కే నివేద యార్యాయె వనన్త 

సేనామై - “అవవారితం వతుద్యారశే నజ్జం (వవహణం తిష్టతి” 
[ లదణివ్, లదణివ, ణివేచేహీ అజ్జఆవ వశ న్నశేణాఏ - * ఓహాలిఅం 

వక్చదుఆలవ శజ్ఞం వవహణం చిటైది ] 

న (గహీస్యామి = జీను తీసికొనను _ రోదిషి త్వం = ఏడ్చుచున్నావు నీవు. 

తన యమ్ము విధియెగుడు డిగుడులక ఏడువని గబ్బి వివేకవతి _ అనుట, (పమృజ్య = 

తుడుచుకొని. జాత న రోదిప్యామి = బిళ్లా, నాయనా నేను ఏడువనులే ... = 

బో ఆడుకో, అలజ్యా_ రె = సొమ్ములతో మట్రిబం డిని నింపి, నాయనా, 

చేయించుకో బంగరుబండిని, ఇతి _ అటనయంగానే బిడను ఎతుకొని రదనిక 

పోయినది, ల 2 

(పవవాణాధిరూఢః _ బండీ ఎక్కిన (కూచుకాన్నవాండు _ చేటః _ 

నాకర్కు వధజామౌనకండు _ అవఘాటిత౦ = వెనుక మాత, ఎక్కు_టక సులువగు 

నట్లు, తెబివయుడినచె - ఎక్క_(గానే మరల మూసికొనవచ్చును _ గొప్పవారి 

గృవాజనమునక్కు రాణివాసమునవ తగినట్లుగా, గోపాగా మూసికొనందగినట్లు _ 

అట్లు మూ6తను తాను ఎ త్రియుఎచుట వసంతక సులువగుటకును, మర్యాదకను, 
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(|వవిశ్య) 

రదనికా__ఆశ్వే, వవ వ ర్థమానకో విజ్ఞావయశి - “వత 

ద్యాశే నజ్జం [వవహాణమ్, ” బతి, ( అజ్జవ, ఏలో వడ్డమాణటఓ వళ్లు 

వేది - వక్ట్రదుఆరవ నజ్జం వవహణం” త్రి 7 

వనన్న___చేటి, తిష్టతు ముహూర్శకమ్. యావ దహ 

మాత్మానం [వసాధయామి, ( హర్ష, చిటదు ముహుత్తఅమ్, 

జావ అహం అతాణ౨ం వసాధేమి ] 

రద___( నిష్క-/మ్యా ) వర్ణమానక , తిష్ట ముహూ రకమ్, 

యావ దా ర్యా తానం వ వసాభధయతి, [ వడ్డమాణల, చిట ముహుత్త 

అమ్, జావ అజ్జఆ అ త్తాణఅం వసా భేది ] 

చేటః__హీ హీ భోః, మ యావీ యానాస్శరణం విన 

తమ్, త న దహీ త్వాగచ్చామి, వశే నాసికారజ్ఞకటుకా 

బలివన్రాః, భవతు, (వవహణే నైవ గతాగతిం కరిష్యామి [హీ 

సజ్జం = పూన్ని సిద్ధము గానుండునది, “ఆప వారిత ౦’ _ అని ఛాయపార మగు 

"నేని _ వెనుక తెర మూనియున్న ట్రిది. ఈ మెయెక్క_వలసినది ఆని తెరతగిలింపయబడి 

నది _ చారుద త్తీయ్య యెన్క_ నపుడు తెర యుండదు _ వసంత యొక్కు_ వల సీనది 

గదా అని తెర తగిలించి తేయిడినది _ అనుట, పక్షద్యాశే = డిడ్డివాకిట _ ఇంటికి 

పక్షమున, ఒకపక్కన, ఉండువాకిలి ఎమరు-గానుండు సింహా ద్వారము గాదు 

(పసాధయామి = ఆలంకరించుకొందును, తీఅశేంగి మొగము మొద లై నది జిడ్డుకలిగి 

యుండును, ఇప్పుడే నిదలేచినందున ఆ జేసాన బయటికి అందును చారుద త్ర 

య్యక డక, పోవుట అనుచితము, గాకౌముగాదు, మటియు వసంతే సేనను (ప్రతిదినము 

'పథ"తీమున [పసాధనము వాడుకయు, 

యానా _స్టరణం = బండీలోని పఅప్కో రత్నకంబళియో తివాసియో _ మజిచి 

పోండినది _ నానీ "కా రజ్జు కటుశాః = ముక్కు తొటిముంటకు కుదురుగా నిలువక 
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భో మవ వి జాణత్థ్రల నే వి[ఘువులిచే. తా జావ గణి అ 

ఆఅచ్చామి, వచే ఇశ్భాలజ్ఞ కడుఆ బఇల్లా, భొదు, వవహాశేణ 

జవ గ దాగదిం క లిశ్శమ్ ] ( ఇతి నిపష్కా- న్న శ్వేటః. 

వనన్శ___చేటి ఉవనయ మే (వసాధనమ్, ఆత్మానం 

(వనాధయివ్యూమి, [ హక్ధా, ఉవశేహి మే వసాహాణమ్. అతా 

ణఅం వసాధఇన్నమ్ ], ( ఇతి [(వసాధయన్త్ స్ట్ఆా, 

( (వవిశ్య [వవహణాధిచమూధః ) 

య. పో ఒన్స్. రాజ నాలక | సంస్థానేన, 

ఫ్ ౩) (ప్రవహణం ఖగ త్వా పువ్చుక రండక ౦ జిర్మా ద్యానం 

త్వరిత మాగచ్చ” బతి. భవతు, త శవ గచ్చామి. వహాతమ్ 

బలివన్టాః, వహాతమ్, (వర్షిక మ్యావలోక్య చ) కథం [గావు 

శక్ర కు రుద్జ్" మార్లః. కి మిదాసీ మత కరిష్యామి. ( సాటోవమ్ ) 

అరే క్కే అవనరత అవనరత. ( ఆకర్ష ఫ్) కిం భణధ - “ఏత తస్య 

ఉన్నవి. భవతు=శానీలే ,.. బండితోడ శో పోయి వచ్చెదను, ఇతి పసాధయ స్తీ, 

స్ట్ = అని తన్ను అఅంకరించుకొనుచు ఉన్నది. ఇంతలో సంసానక శకారుని, 

చేటు6డు, స్టావకపం డనువాండు 1 ప వేశించుచున్నా (డు _ చెప్పుచున్నా (డు తేన 

సంగతిని, 

ఆజ్ఞ పః అన్ని _ ఇత్యాది _ ఊఉ తరువు షవేయు.బడితెని _ ఇత్యాది, వహా 

కమ్ _ చ్ "నో డిర్ డిర్ _ నడువుడు నడువుడు _ ఇది బండియెఢం దోలు మాటలు_ 

అవి నోరులేని వెనను వానితోను, గుత్తాలు కక్కలు మొదలైన పెంపుడు మృగా 

అతోను మాటలాడుట మానుసులక వాడుకయే, కథం! = ఏమి! ఎట్టు ! (గామ 

శక శుః రుద్ధో మౌగజ౯ాః = ఊరిబండ్ల చేత చారి అడ్డగింప బడినది, దారిలో ఊరి 

బండ్లు అద్దేముగా ఉన్న వే _ ఆప సరత = తొలయగండు - కిం భణథ = 

చెప్పుచున్నారు _ ఇది మరల *ఆశాళ భాపితముి _ రంగాన లేనివాని నడుగుటయు, 

వాడు ఏమోజవాబు చెప్పినట్టు తా విన్నట్లు _ ఆమాటలం చాం బలికి ఇదియా 

నీవు చెప్పుట అనుటయు, చూపజకు కథ తెలిసీ సాగుటయు _ రాజశ్యాలక _ 



[వవహణమ్ ” బ్రతి ఏత (దాజశ్యాలక సంస్థానన్య (పవహాణ మితి, 

త్ర చ్చీఘ మవనరత, ( అవలోక్య ) కథమ్, ఏ పోవరః నభిక మివ 
మాం _ోత్యు నహ సెవ ద్యూతవలాయిత ఇవ ద్య్యూతక రో 2ఒ.వవనా 

ర్యాత్మాన మన్యతో 2-వకాన్నః, త త్కః పున శేషః, అథవా 
కింవు మెలేన. త్యరితం గమిహ్యామి, అదే కే, (గ్రామ్యాః, అవనరత 

అవసరత. కిం భణథ - “ముహూర్శకం లి, చక వరివృ తిం 

"దేహి ” ఇతి, అశ రాజస్యాలక సంస్థాన స్యాహం ధ్రార భక 

వరివృ త్రం దాస్యామి ? అథవా వవ వకాకీ తవన్వీ. త దేవం 
కరోమి, వత త్ప)వహణ మార్యచారుద త్తన్య వృత వాటికాయాః 

వతద్యా గే స్థావయామి. ( ఇతి (పవహాణం సంస్థావ్య ) ఏహో 2. 

స్సా్యాగతః, ( ఇతి నిష్కా. ) న్నః, 

( ఆణత్తహ్మి లాఅశాలఅశంఠాచేణ - * థావలఆ, వవహాణం 
గణి అ పుష్ఫక లణ్ణ అం జిస్హుజ్ఞాణం తులిదం ఆఅచ్చెహి తి. భోదు, 

క నా జల. క. శల డతతంలాలాలలయాన. DENN జు గజాలా. ల. రాయాలా. అలలా సా. రకాలు. 3 కాలా లా లాలా చ దాను మాటలు. 

మహోారాజుమజంది _ కావున తొలంగుడు వెంటనీ, ఇంతలో మలియికం జెవండో 
ఎదురుపడి దా౭టిపోవు చున్నా (డు _ వానిం గూర్చి చెప్పుచున్నాడు. కథం = 
ఎటూ! ఏషః ఆపరః = వీండునగో మటీయొక డు, మాం = నన్ను, దృ హా = చూచి? 
సభికం ద్యూతకర ఇవ _ జూాదపుమే స్త్రీని చూచి జూదరి జాదమునుండి పరారి 
యొనవాండు వోలె, తన చేవామును అగపడనీక (అపవార్య =) కప్పుకొని _ 
తా నెవరో నులువుగా తెలియనీక, అన్యత ః అపా న్లః _ మటియొక తట్టునక 
తప్పించుకొని పోయినాండు, అథవా = ఐన నేమి € కిం మమ ఏతేన = నాక 
వీనితో -నేమి శ (నేను త్వరగా పోవలయును, ఆది నాకు ఊ తరువు - కావున, 
ముహూత౯ాకం తిప్ప = రవంత సేపు ఉండు, చ్మకపరివృ త్తిం దేహి = చక్రము 
వేయవయ్యా - బలవంతముగా దొర్లునట్లు చేయవయ్యా _ అది దొర్గకన్నది _ 
అందుచేత ఆంగ యబడినది _ ఆనియా ౪ “వేను అంతటి వాడను! అల వానివాయడను! హూరుందను ! _ (నీక) చక్రము వేయుదునా, (తిప్పుదునా * “అథవా = అట్టు 
కాదు _ పోనీలే పాపము _ ఒంటరిగాండు, ఏతక్స్ (పవవాణం _ ఈబండిని, చారు 
ద త్తయ్యతోంట దిడ్డివాకిట నిలిపెదను, ఇదిగోనయ్యా వచ్చినవా(డ నే, 
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తేహి*౦ జవ గచ్చామి, వహధ బజఇల్లాా వహాధ, కథం గామశఅ 

"లేహిం లుద్దే మగ, కిం దాణేం ఏల్టే క లఇశ్నమ్. అలలే నే, శశ లఘ 

కీశలఘ, కిం భణాధ -*వశే క శృ ే లే పవహశోే” తి, వశే 

లాఅతాలఅ శంఠాణకేలకే వవహాే తి, తా నిగం ఓశ లఘ, కధమ్, 

వశే అవతే శహీఅం విఅ మం పెక్టీఅ భపహాశ జ్జైవ జూదవలాఇ బే 

విఅ జూదిఅలే ఓహాలిఅ అత్ర్తాణఅం అక్షిదో అవక్క_ నే. తొ కో 

ఉణ ఏకే, అధవా కిం మమ ఏదిణా, తులిదం గమిళ్ళమ్, అలే 

లే గాములుఆ, ఓశలధ పీశలధ,' కిం భణాధ - “ముహుతృఅం చిట్ట. 

చక్క- వలివట్టిం దేహి” తి, అలే శే, లాల శాలఅశంశాణ కేల శే 

హగ్లే శూలే చక్క వలివట్టిం దఇశ్శమ్! అధవా వశే ఏఆఈ 

తవళ్ళీ. తా ఎవ్యం కలేమి, వదం వవహాణం అజ్ఞచాలుద తృశ్శ 

రుక్ట వాడిఆవ్ వక్టృదుఆలన్ థావేమి, వశే హ్మి ఆఅదే. 

చేటీ__ఆశ్యే, నేమిశ బ్బ వవ శూయళలే, త దాగతం 

(వవహణమ్. [ అజ్ఞ, తేమినద్దొో విఅ సుణీఅడి, తా ఆఅదో 

వవహణో ]. 

వన న_చేటి గచ్చ, త్యరయలతి మే హృదయమ్, త్ర 

దాదిశ వత ద్యారమ్, [హార్షా, గచ్చ, తువరది మే హీఅఅమ్, 

తా అచేసిహి పక్టదుఆలఅమ్ ] 

-చేటీ__ఏ తే త్యార్యా. [ ఏదు ఏదు అజ్ఞలఆ |] 

వనన్న__-( పర్మికమ్య ) చేటి వ్షిశామయ త్వమ్ [ హాష్టో, 

ఏనమ తుమమ్ ]. 

చేమి శబ్ద ఇవ = బండికంటి కడకమ్మి (= అంచు సద్దు వలె (ఉన్నది, 

కావున (తివానీకోసము పోయెనే వచ్చినది బండి. ;ఈస్థావరవనిబండిని వధక౯మా 

నకునిబండి అని (బమనీనది పాపము, వాడో విశామయ త్వం = శ్చీసీ(ఇంకునీవు 



వరకి మృచ్చకటికమ్ 

యేటి య జా ర్యాజ్ఞావయతి, [జం అజ్ఞ ఆణ వేది ] 

( ఇతి నిప్కా- నా. 

వన న్న___1( దతీ,ణాథీ,న్చన్షనం సూచయిత్యా (పవహాణ మధ 

రుహ్యా) కిం స్విదం స్ఫురతి దవ్నీణం లోచనమ్. అథవా చారుదత్త 

జూ అ అద జ్ జురు సై నవ దర్శన మనిమి తం (వమార్జయివ్యతి. [క క్లాదం ఫురది 

దాహీణం లోఅణమ్. అధవా వారుదత్తన సృ జ్ఞ చేవ దంనణం అఆఅణిపి తం 

( వవిశ్వ) 

స్థావరక 'శ్చేటః.__అవసారితా మయా శకటాక, త దావ 

దచ్చామి, (ఇతి నాళ్ళు నాధిరుహా హ్యా చాలయి త్వా, స్వగతమ్ ) 

భారవ త్స )వవాణమ్, అథవా, చ్మకవరివర్తనేన వరి ౪"న్నన్య 

భఛారవత్స్రవహణం (వతిభానతే, భవతు, గమిష్యామి. యాతం 

గావొ యాతం, [ ఓశాలిదా మవ శఅడా,. తొ జావ గచ్చామి. 

ఛాలికే వవహాణో, అథవా చక్క_వలివట్టిఆవ వలిశ్ళనృశ్ళ భాలిశే 

వవహాశే వడిభా శేది. భోదు. గమిశ్శమ్. జాధ గోణా, జాధ, 

పో_(ఆలపు తీచుకాకోో వసంత సేనన బండి ఎక్కు.చుండంగా కడికన్ను ఆదరినది, 

స! కన్ను, బాహువు తొడ మొదలె నవి, కడివిి ఆదరుట అవళకనము, తల 
చుకొనుచున్నది _ ఏమి యిది! కుడికన్ను ఆదరుచున్నది! అథవా = ఇవ నేమి *€ 

పోనీలే... చారుదత్తుని దళజాన వే (ఈ) యవళకనమును తుడిచి వేయునులే, అని 

"తేవవతో వే ఎక్కి. కూరుచున్నది, 

ఇంతలో _ 'పవిళ్య _ (ప వేశించి _ సావరకుడు _ మయా ... = వేను 

(అడ్డమున్న బండ్లను అవతలికి తొల౯ించితిని, కనుక ఇంక పోయెదను _ అని బండి 

యెక్కి (చాలయిత్యా = ) తోలి కదలించి _ బరువుకలదిగా నున్నది బండి, 

శాడు కాదు _ చ కములు చేసి, (తిప్పించి, అలఅసీన నాక (అట్లు) బరువు కలదిగా 

తోచుచున్నది వాడు అట నిలిపినపుడుు బండి వట్రిది, తేలికగా ఉండినది. 
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నేవ 

అరే చే డావారికాః, అ్మవమత్తాః స్వేషు స్వేషు గుల్ల 

స్థానెషు భవత, ఏహో ఒద్య గోపాలదారకో గుప్పిం భజ్వార గుప్పీ 

పాలం వ్యా సాద్య బన్గనం భిత్త్వా వరి[భప్టో 2_వకామతి. తం 

గృృషస్టాత గృహ్లీత, [అశేశే దోవారిఆ, అప్పమత్తా నవసు సవసు 

గుమ్మట్టాణేషు హోధ, వసో అజ్ఞ గోవాలదారఓ గుత్తిఅం భజ్జిల 

గుతివాలఅం వావాదిల బన్గణం భేది వరిబ్బట్టో అవక్క-మది. తా 

గెక్హధ గేక్హధ ] 
(|వవి శ్యావటీ వే చేణ సంభా.న్త వక చరణలగ్న నిగడో 

2_వగుర్జోత ఆర్యక ః వర్మికామతి ) 

ఇంతలో ఇప్పుడే వసంత సేన అందు ఎక్కి_నది _ కావున ఆడి బరువెక్కి నది _ అట్లు 

తోచినది _ వాడు అప్పుడే ఆంగి, బండిని పరిశీలించియుండం దగును, చె వికము, 

వాడు అటు చేయలేదు _ తన యలయిక చే ఆటు  భమగొల్బుచున్నది _ ఆని యను 

కొని సాగిపోవుచున్నా (డు, 

గుల్మస్థా నేము _ పోలీను శాణాలయందుు ఊరి కావలిస్థలముల యందు _ 

గుప్పిం = (పాకారమును, చెజిసాల చుటు కాంఫుకోట యుండు నే దాని (పాశా 
లు 

రమును, భజ్బాా = పగులంగొటతి, గు పి పొలకం = అళావలినాయపని (వ్యాపాద్య =) 
Mer. ళు అటి 

చంపి, బస్టనం = సం కెలను, ఖ్త్వా = తెగ ౧(గొటుకొని _ తెంచుకొని, పరి 
లు 

(భష్టః = తప్పించుకొని బయటికి వచ్చినాండు, అపకామతి = పరారియగుచు 

న్నాడు. తం గృ హీత +. = వానిం బటుకొను6దు, పటుకొను(ండు, నగ ర్యాం - 
౯ లు ల 

పటణమున్క, మహోకా సం|భమః = మిక్కి.లియు త తరపాటు కలిగినది, 
ట ని 

(ప్రవిశ్య అపటీ కే పేణ సం|భా నః _ రంగాన అనూచికముగా తెర పట్టకయే, 
తత్తరపాటుతో వడిగా (ప్రవేశించి _ ఏకచరణ అగ్ననిగడః = ఒక పాదమునకు 

మాాతేము సంకల తేగులుకొనియుండగా, ఆవగణ్చికః = మునుకువె చుకొని _ 

పరిశామతి _ రంగాన నడుచును. సాధారణముగా ముఖ్యపాత్ర (పవేళమునక 

MR — 47 



చేటఓ౬_( న్యగతమ్ ) మహా న్నగ ర్యాం నంభమ ఉక్పన్నః, 

త తృ్యరితం త్వరితం గమిప్యామి, [(మహన్నే ఇఅలివ్ శంభమే 
ఉప్పే. తా తులిదం తులిదం గమిశ్ళమ్, ( ఇతి నిప్కూ-)నృః. 

ఆర్యక 8. 

న్లో, పా త్యాహం నరవతి బస్టనావ దేశ 

వ్యాపత్సి వ్యనన మహార్లవం మహో నృమ్ 
పాదా(గస్థిత నిగ్నడెక పాశకర్షీ 

(వభష్షో గజ ఇవ బన్గనా దృ/మామి, లె 

భోః, అహం ఖలు సిద్ధా చేశ జనిత పరి తొ సేన రాజ్ఞా పొలేన 

ఘోషా డానీయ విశననే గూఖాగానే బన్హ నేన బద్ధః, తస్మా చ్చ 

నూచనయు తెర పట్టుటయు ఉండును. సం భాంత (ప వేళమునకు ఆవి ఉండవు, 

ఆ + పటీ శేపేణ _ అని శాని, పట + అశ్నేపేణ అని శాని ఈరంగనూచన 

నాటకములం దుండును, 

వో ౧. అవాం = నేను, మవోన్నం = ెద్దదియైన, నరపతిబస్థన _ అపచేళ _ 

వ్యాప త్రి వ్యసన మవోణజావం౦ = రాజుక ట్రీ వె చుట లు 'చెజుం బెట్టుట _ అనుగొప్పు 

ఆపద (= బావే అనుదాని) వలనిదుఃఖ మను పెనుగడలిని, హిత్వా = తల 

దోనికొని పాదా స్థితే నిగడ వీకపాళ కపీళలా = అడుగుకొసన ఉన్న సంకెల 
యొక్క ఒక్కు_(తౌ టిని య ఉఊచ్చును _ లాగుకొను చున్న వాండునె, బననాత్ = 

కట్టునుండి _ (ప్మభష్ట్రః = తప్పించుకొని, బస్థ నాల్ , 'ప్మభష్టః = కట్టునుండి తప్పిందు 

కొన్న (ఆట్లిచే ఐన) గజఇవ = ఏను(గువలె (భమామి తీరుణచున్నాను. 

బంధన మని పేరే కాని నిజముగా చావే ఐన దుఃఖ సమ్ముదమును, పెద్ద 

దానిని, తొలంగ దోసికొని ఒకపాదము కొనన ఉన్న సంకెలయొక్క_ ఊచ్చును 
(నేలను లాగుకొను చు, కట్టునుండి త స్పించుకొన్న యేను (€గువ లె తిరుగుచున్నాను, 

భోః _ అయ్యో! కట్టా! అవాం ఖలు _ నేను ఉండి, సిద్ధా ... = నిద్దునియుప 
'దేళమున కలిగిన మవోభయముగ ల పాలకరాజు చేత (నా గొల్లపల్సియనుండి (పట్టి) 

శెచ్చి, విశ'సెనే = చంపుటకయ్యే, రవాస్య పు కొట్టున; సం కెలం గట్రంబడితిని, 
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సీయసుహృ చృర్విలక్మవసాటెన బన్గనా త్సరిభ షో ౭_స్ఫి. 

( అ కూణి విన్ఫజ్య ) 

న్లో, భాగ్యాని మే యది తదా మమ కో ఒవరాథో 

య ద్యన్యనాగ ఇవ నంయమితో ౭_స్ట్రీ తేన 

ఉవీ చ సిది రపి లజయితుం న శక్యా 
వ థి భె 
గమ్యో నృపో బలవతా సహా కో విరోధః, ౨9 

తస్మాత్ ఎఎ = అందుండి (చెజునుండి) నా నె చ్చెలియెన శపిజకాలఫని యను[గవా 

ముచేత్కి తప్పించుకొంటిని, ఈమౌటలను కన్నీటితో డస్త తికతో పలుకుచు 

న్నాండు, య్ త్త పుణ్యానికి, కాదు పాపానిక్కే వాండు ఏచేరమును చేయకన్నను _ 

ఎవండో ఏమో జోస్యము వెప్పినాం డని దానిని నమ్మి, వానిని బలాత్క_రించి తెచ్చి, 

శ్రైదునం బెట్టి చంపి వేయను వూనుకొ న్నా (జే _ అని వానికి ఆగని దుఃఖము, 

న్లో ౨. మే యది భాగ్యాని = వావ (అట్టి అదృష్టమే ఐన, తదా _ 

అప్పటికి _ దాన _ నాయపరాధము _ తప్పూ నీమున్నది * యత్ _ ఏలన _ ఏల 
యడిగెద ననంగా _ తేన = వానిచేక _ కాదా _ దాని చేత, వన్య నాగ ఇవ = 

ఆడవియేనుంగు వలె, సంయమితః అన్మి = (సం కెలం) గట్రివెవలబడితి న, చైవీ = 

చె విక మెన _ పురుము(డు. చేయని _ కలిగింపని _ సిద్ధిః అపి = నీద్ది - ఒకానొక 

యొడంగూడుట, అద్బెయితుం = అతికమింపను, న శక్యా చ = అలవిపడునదియు 

గాదు సరి, నృపః = రాజు(అన్నన్ఫో, గమ్యః = ఆశయింప6దగిన వాండు, 

సేవ్యు (డు, చేనుగా వానితో వఏవికోధభముం బెట్టుకొన్న వాయడం “గాను, బలవతొ= 

బలవంతునితో, కః విరోధః = విరోధ మేమి, ఎందులకు 

"నేను వానికి ఏమియు చేయలేదు _ ఇప్పుడును ఏమియు వేయ నెంచ లేదు _ 

“నేను (పజలో చేరినవాండను _ అత (డు సేవ్యుండు, బలవంగుండు, అతనితో నా 

"కేమియు లేదు. మణి యెట్లో తప్పించుకొంటిని, ఎట్టు మరల వానికి వానివారికి 

దొరకక తప్పించుకొందును 8 తత్ శావున, మన్లభాగ్యః _ అదృష్టహీనుండను 

నామో6ంద రాజున కేమో సందేవాము కలిగినచే, కత గ చ్యామి! కస్య అపి సాధోః _ 
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త్ర త్కుత గచ్చామి మన్దభాగ్యః ( విలోక్య ) ఇదం క నాప్ 

సాధో రనావృత వతద్యారం గహామ్, 

వో, ఇదం గృపహాం భిన్న మద త్తదణ్తో 

విళీర్లనంధి శ్చ మహాక పాటః 

(భువం కుటుమ్బో వ్యననాభిభూ తం 

దశాం (వవన్నో మమ తుల్య భాగ్యః, 3 

త్ర దత "తావ త్సవిశ్య తిస్టామి, 

పు. వనకాణకాంతనాడాో 

ఎవనిదో సాధువుది, అపావృత పత.ద్వారం = దిడివాకిలి “తెలచియుంపబడిన, 
Gs 

గేవామ్ = ఇల్లు _ నాకు సమయానికి ఇట్లు ఆ(క్రయమిచ్చున దగుటయొ దాని సాధువు 
య 

దగుట, అట్లుకోరిన వారి ఆశ్రయముశానీ అని తెబచియుంచుట ఇంటివాని సాధు 

తము, అ అని ఫొవము, 

న్లో, 3, ఇదం గృవాం = ఈ యిల్లు, భిన్నం = పగిలి _ పాతదగుటచే 

(కక్క_దలి _ పోయినది మహో కపాటః = "పెద్ద తలుపు, అద ల్పీదణ్ణః = గడియ _ 

ఆర్హళము - (వ. వేం) వేయక యున్న ది _ విఫీణజా ౨౨౨ = దానియదుకు 

(చెక్కులు చీలిపోయియున్న వి, (శావున) (ధువం = నిజము, పటుమి = (దీని 

వాడు కటుంబి _ కటుంబముగలవాందు, వ్య సగాభిభూ తాం = దుఃఖములు 

చుకొన్న్క, దళాం = దళను._స్థితిని, (పపన్నః = పొందిన వాడు మమ తుల్య భాగ్యఃా 

నాలో సమౌనముగలఅ అద్భస్టముంగలంవాండు. 

పగిలి గులగులన ఉన్న యాయిలు, ఈ పెద్ద తలుఫు _ చెక్కల యదుకులు 

చెదరి చీలి యున్నవి. ఎవనిదో కుటుంబిది, వాండును నావలె వ్య సనాఖిభూ తుండు, 

అదృష్టహీనుండు _ ఇదెల ఇంటిని తలుపును గడియను తక్కిన తీటును చూడగా 
ణి 

ఇట్లు ఊహింపందగియున్నది, 

తత్ అత తావత్ (ప్రవిశ్య ... = కావున ఇందు (ప్రవేశించి ఉం డెదను 

గాక, ఇంతలో ఎడ్లను తోలు మాటలు వినవచ్చినవి, అయే _ ఓహో _ (ఈ 

బండి ఇ వచ్చు చున్న ది, 
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( నేవథ్య ) 

యాతం గానె యాతమ్, [ జాధ గోణ్యా జాధ ] 

ఆర్య--- ఆకర్ల ర) అయే (పవహాణ మిత ఏ వాభివర్హ లే 

3, భవే ద్దోఫీయానం న చ వివయళీశై రధిగతం 

వధూనంయానం వా తదభిగ మనోవస్థిత మిదమ్ 

బహ ర్నెతవ్యం వా (వవరజన యోగ్యం విధివళొ 

౧ | వవి కు, ర ద్వివి కృత్యా చ్చూన్యం మమ ఖలు భవే దై పహిత 

నో, ఈ. బండి నిశ్ళబముగా వచ్చు చున్నది, “పెద్దణిగాను అగపడు 
య యి లు 

చున్నది _ కావున ఈయూవాలు _ గోష్షీయానం = నలువురు పదుగురు గుంపుగా 
అ 

ఎక్కిన బండి యగునా, విషమళీటె; = ఒకరి శీలమువంటిదె మతీయికరిది కాని 

వారిచే ఎక్క_లబడినది, వివిధ శ్రీలములు గలిగి ఒజండొకళ్ళతో వాదులు జగ డాలు 

అఆడుకొనువారు కానివారు ఎక్కిన సోరియానమగునా £* చారి నడుమ నాక్ 
© | 

(ప వేళముండునా _ సమళీలురు కావున ఉండు సేమో, వా. కాదా. ఇదం = 

ఇది = వధూసంయానం = (ఏదైన నొక స్క్రైకోసమెన బండియా, తేదభిగ మన 

ఊపస్థితమ్ = ఆమె తన చోటికి పోవుటకై, వచ్చినట్లిదె ఆగునా * (పవరజన 

యోగ్యం = (శేష జనమునకు తగినది విధివకాత్ = (దుర్) విధిపెళొనుటచే, దాని 

చాడు దిగిపోయినందును బహీః "నేతవ్యం వా = (ఊరి బయటికి కొనిపోవలసినది 

యగునా ? నోష్టియానమొ, వధూ సంయానమొ, (పవరజనయానమౌా * బండి "పెద్దది _ 

నిశ్శబ్దము గా నడచుచున్నది _ ఈ యింటివెపు వచ్చుచున్నది. ఇ "'దెవరిది యొట్రిది 

యగును? వివి క్తత్వాత్ = ఏకాంతముగా _ కూడ ఎవరును లేక _ ఉండుటవలన, 

శూన్యం = ఎవరు ఎక్క_నిద్కి మమ = నాక్కు దైవ విపితం భవేత్ ఖలు _ దైవము 

సమకూ చికానది అగును గదా, 

ఈ “పెద్దబం గాశాలో తోటదిడ్డి వాకిట చొచ్చితిని, ఆసమయమున కే ఎవ్వరు 

లేనిది ఏశాంతము గా ఉండునట్టిదిి "పెద్ద బండి ఇటు వచ్చుచున్నది, ఇదె నాకు 

విధియే పంపినది యగుచా * 
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(తతః (వవహాతోన నహ (ప్రవిశ్య) 

చ చి వర్గమానక బ్పటుః_ఆశ్చర్యమ్, ఆసితం మయా యానా 

_సృరణమ్, రదనిశే, నివేద యార్యాయె వన న్నసేనాయె - 6 అవస్థితం 

నజ్జం (వవహణ మధిరుహ్యూ పువ్పకరణ్ణకం జీరో ద్యానం గచ్చ 

త్యార్యా ?, [ హీమాణహే ఆణీచే మవ జాణత్థల నే. లడణివ, 

ణివేేహీ అజ్జఠన వశన్నశేణాఏ - * అవళ్ళిదే శ్ జ్జే వవహానే అహి 

లుహిఅ పుష్పక లణ్జఅం జిర్హుజ్ఞాణం గచ్చదు అజ్జఆ న | 

ఆర్య. అకర్ణ్య్య) గణికా (వపవహాణ మిదమ్, బహి ర్యానం 

చ భవతు, అధిరోహోమి. (ఇతి నార మువనర్పతి. 

చేటః___( (శుత్వా ) కథం నూపురశబ్దః:, త దాగతా ఖ 

ల్యా ర్యా. ఆర్యే, ఇమా నాసికార జ్ఞ కటుక బలీవచ్చా. త 

త్చృష్థ్టత ఏ చారోహా త్యార్యా. [ కధం శేఉలశ దే, తా ఆఅదా 

క అజ్ఞఆ, అజ్ఞవ, ఇమే ణశృకడుఆ బఇల్లా. తౌ పిట్టదో శ్లోన 

జ ఆలుహాదు అజ్జల ]: 

బండివాడు రదనికతో వసంత సేనకం జెప్పుమన్నా (డు, రడనికయు లేదు _ 

ఆర్యయు లేదు, మతే ఆర్యకు( డున్నాండు _ వాండు ఎక్కి కూచుకాన్నా6ండు _ 

వాండు వికల్పించుకొన్న మూండు "తెజంగులలో ఈమాటలం బట్టి యిది వధూసం 

యానముగా ఏర్పడుచున్నది, మతి అట్టివా రెవ్వరును ఆగపడ లేదు _ తాను ఎక్కి. 

నాడు _ ఆట్రిదగుట చే ఒకవేళ తనక నిరపాయముగా ఉండుననియు అనుకొన్నా € 

డేమో, వధజామౌనకండు వెనుక తట్టుగా బండిలోనికి ఎవరు ఎక్కినదియు ఆను 

చూడ లేదు _ ముక్కు_| తాటి మంటకు ఎద్దులు వానిని కదలనీయ లేదు, ఆర్యకండు 

ఎక్కుట _ అప్పుడె న ఆతెగిన సంకెల (మోత, వసంత సేన యందెలమోత యని 

తలంచి బండి బరు వెక్కు_ట చే వసంత సేన ఎక్కి_యెన దని నిశ్చయించుకొని యొడ్డను 

కదలించినాండు, బండి రాజమాగా౯ాన ఫుష్పుకరండక జీణో ౯ ద్యానము నక 
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( ఆర్యక నసృథా కరోతి) 

చేటః...పాదో తృాలచాలి తానాం నూపురాణాం వి శొన్నః 

శ్రబ్లః, భ"రా కాన్తం చ (వవహణమ్, తథా తర్క-యామి 

సాం|వత మార్యయారూఢ యూ భవితవ్యమ్, త ద్లచ్చామిః 

యాతం గాసౌ  యాతమ్, [ పాదుప్ఫాలచాలిదాణం కోఉలాణం 

విశనోశద్దో, భలక్క-న్నే అ వవహాణే, తథా తేక్కేమి శంవదం 

అజ్ఞల ఏ ఆలూభావఏ హోదవ్వం, త గచ్చామి. జాధ గోణా జూధ ] 

(ఇతి వర్మి కామతి 

((్రవిశ్య) 
వీరఠకః....అరే కే అరే జయ, జయమాన, చన్సనక, 

మజ్బల, పువ్చభ [ద వముఖాః, [అరే శే అరే జల, జఅమాణ, 

చన్దణల, మెజ్జల, పుల్ల భద్దవ్నముహో ), 

ల్ కిం స్ట వక ఫ్టైః యః న గోపాలదారకో బద్దః 

భత నమం (వజతి నరవతిహృదయం చ బన్దనం వాపి, సో 

(కిం అచ్చధ ఏనన్హా జో సో గనోపాలడార ఓ బద్ధో 

భత్తూణ సమం వచ్చ ణరవజ్రహిఅఅం అ బన్దణం చావి ]. 

ఇబారుద త్రయ్యకడక పోవుచున్నది, ఇట్లు (పవవాణ విపర్యా'సమును కవి చాల 

చేర్చుమిటం గూ-చికానాండు, ఆబండి వసంత సేనతో సంస్థానక శశకారుక డకను 

ఈబండీ ఆర్యకనితో ఆర్య చారుదత్తునిక డ కును చేరలలఅవుల 

వీరకః _ వీడు రాజసేనాపతి;ి జయు(6ండు, జయమాను(డుు చందసవన6డు _ 

మొద లె నవారు _ సెనివలు, 

శో కిం విస్రజ్ఞాః స్లశి= ఏమి సంభమము లేక హాయిగా నమ్మకము గా, 

జంకు కొంఠకు లేక యున్నా శే. యః సః గోపాలదారకః బద్ధః = ఏ యా గోపాల 

బాలుడు _ గొల్ల పిల్ల గాండు, బద్దః = (కట్టి ప3ెజనుంపయ జెనో, (సః = ఆత డు, 

సమం = ఒక్క._ట, నరపతీవ్భాద యం = రాజువునసును, బన్ధనం చ అపి = చెను _ 

సంశకెలను, భిత్వా = పగులంగొట్టుకొని, (వజతి = పోవుచున్నాండు, 
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అ, పురస్తా త్స్ప)తోలిద్యాశే తిష్ట త్వమ్, త్వ మువీ వళ్ళి'మే, త్య 

మపి దవీ, శే, త్వ మ ప్యుత్త శే, యో ఒ సువ (పొకార ఖజ్జః, 

ఏన మధిరువ్యూ చన్షనేన సమం గ తావ వలోకయామి ఏహి 

చన్లనక, ఏహి, ఇత సావత్ , ( అలే, పురశ్థి మే వదోలిదుఆ శే 

చిట తువమమ్, తుమంపి వచ్చి మే, తుమం వి దక్టి జే తుమ వి 

ఉతశే, జో వివ సో పాఆకఖిజ్హో, వదం అహిరుహిఅ చన్ద జేణ 

నమం గదుల అవలోవమి, ఏహి చన్లణఅ, వహి, ఇదో దావ మ 

((వవిశ్య నంభాన్నః ) 

చన్లనకః._అశే శే పరక, విశల్య, భీమాజ్బద, దణళూర 
(వముఖాః, [ అరే శే వీరఅ, విసల్ల, భమజ్ణ్ఞల, దణ్జకాలఅ్క, దజ్ఞ 

సూర వ్నముహో, ] 

న్లో, ఆగచ్చత విశస్తా సృరరితం యతధ్యం లఘు కురుతే 

లకీ శ్యేన వ రాజ్ఞః (వభవతి గో తాన్నరం గ న్నుమ్, ౬ 

ఆల వానివలన ఏదియో యాపద అని కడా వానిం చెచ్చి బంధించుట, మతి 

యట్రివాండు బంభనముం (చెంచుకొని పోయినా(డు _ దాన రాజువ్భాదయము చాల 

అనే _ పురస్తాత్ = తూపుకాన, (పతోశీద్యాశే = వీధ్ధివెయంగాళ మున నిలు 

ఏప |ప్రాశార ఖణ్డః = ఇదిగో ఈ ప్రాశారభాగము _ (తునుక _ దానిని చంద 

నకునితో కూడ నెక్కి చూవెదను, అది బాల ఎత్తెనదగుటచే _ అక్కడినుండి 

ఊరంతయు ఆగ పడును, 

త్వరితం = వడిగా, యత ధం = (పయత్నింఫుండు. అఘు = వడిగా, కరుత = 

జేయుయడు _ ఏమనా _ యేన = దేన్క రాజ్ఞ లక్ష్మీః = రాజుల క్రీ, రాజ్యము, 

గోతౌన నృరం = మటి మొకవంళమునక, క్షుతియము మౌని గొల్ల దానికి గ న్లుమ్= 

పోవన్కు న (ప్రభవతి = సమథజముకాక పోవునో _ దానిని అనుట, 

శో ౬ విళంసాః = సం భవము ఉడిగి _ నెముదితో _ ఆగచ+త = రండు, 
వ్ Kb శీ ఛి 
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[(ఆఅచ్చధ విసా తురిఅం జత్రేహ లలు క రేజ్ఞాహా 

లచ్చీ జేణ ణ రక్టోపహావఇ్ల గోత్తన్నరం గన్తుమ్ ]. 

అవి చ [అవి అ] 

న్లో, ఉద్యానేషు నభాసు చ మా్లే నగర్యా మావణే ఘోజే. 

తం త మన్వేషయత త్వరితం శేజ్యా. వా జాయతే యత, 2 

[ ఉజ్జాణేసు నహాసు అ మగ్గె ఇఅరీఅ ఆవణే ఘోసే 

తం తం జోహాహా తురిఅం నజ్కొ_ వా జాఅఏ జల్టే ] 

న్లో, ₹శేరే వీరక కిం కిం దర్భయసి భణసి తావ ద్విశబ్దమ్ 

భళా చ బన్ధనకం కః న గోపాలదారకం హారతి, ౮ా 

[ రెశే వఏీరఅ కింకిం దరిశేసి భణాహి దాన ఏనద్ధమ్ 

భీత్తూణ అ బన్టణఅం కో సో గోవాలదారఅం హరం ] 

వో, 3 నగర్యాం = నగరములో _ ఉజ్జయినిలో, ఉద్య ేషు = తోంట 

అలోను, సభాసు = జనులుగుమినాడు చోటులను, అనలా సభలఅందును, మాగోజా = 

దారులయందుు ఆఫకో = అంగళ్ళయందు, ఘోమపే = గొల్ల ప'ల్లెయందు యత్ర 

వా = ఎక్కు డెక్కడ, శజ్కా. జాయే = సందేహము గుమాను కలుగునో, 

తత = అక్కడ నంతయు, తంతేం= వానిని వానిని _ తగిననానిని ఒకొ్కం_క్ళాని 

యోజయత = (వెదసహపనిలో హపుకాండు _ పూన్నుండు, 

న్లో, రా శే శే వీరక = ఓరోరి వరక. తావత్ విిసస్ధమ్ = అంత నెమ్ము 

దిగా _ సంభమము గొనక, కిం కిం దశకాయసి = ఏమేమి చూపుదువో; 

భణనీ పల్కె_దవో _ బగ్గనకం భిత్త్వా = చెజిసం కెలలను పగలగొట్టి, కః సః = 

ఎవడు వాడు గోపాలకదారకం హరతి = గోపాలదారవని కొనిపోవు 

చున్నాడు * 

MR — 48 



978 _ మ్బ చ్చ కటికమ్ 

న్లో, స్యాష్టమో దినకర: కన్య చతుర్ధ శ్చ వర్తతే చన్ద్ర: క్ర 

పష్ట. ల్. భార్లవగ హో భూమిసుతేః వఖ్బమః కన్య! నొ 

— 

జీవతి చనన శే కః న గోపాలదారకం హారతి, ౧౦ 

నో భణ కన్య జన్నమజష్థో జీవో నవమ న ఛెవ సూరసుతః 
c౧ © రాం 

[క న్పట్టమో దిణఅరో కన్స చఉళ్ఞైఅ వట్టవ చన్లో 

ఛట్టో అ భగ్గవగహోే భూమిసుఓ వజ్బుమో కస్సు 

భణ క స్స జన్మ ఛటో జీవో ణవమో తహేఠఅ సురసుఓ 

జీఅన్వె చన్షణఏ కో సో నోవాలదారఅం హూరఖ | 

వళ __ఛట చన్దనక, [భడ చన్షణఅ 3 

న్లో, అవహారతి కో ఒపి త్వరితం చన్సనక శే తవ హృదయేన 

య థార్టోదితదినక 5 గోపాలదార కః ఘటిత:ః, ౧౧ 

అకాల 

న్లో, ౯, వానికి నిజముగా (గవాణారము చాలఅేదు _ కస్య = ఎవనికి, 

అష్ట ఘౌాదినకరః = సూర్యుండు _ జాతక్శగహ చ్మకమునను _ గోచారమునను అష్టమము 

నను, చస్ట్రః = వందురుండు, చతుథ౯ళ్చ = నాలుగ వవాండుగాను ఉఊశ్నాడు 

భాగణవగహః = కుుకుండు, షష్టః చ = ఆవ వాడును, కస్య భూమి సుతః 

పజ్బుమః = ఎవనికి భూమిసుతుండు అంగారకుడు ఐదవవాండు* 

వో, ౧౦, భణ = చెప్పుము, కస్య = ఎవనికి జీవః = శుకుడు, జన్మ 

షష్ట! = జన్మఅగ్నమునను ఆతీంట నున్నాడు? తథా ఏవ = అయే నవమే = 

తొవిిదింట, నూర సుతే! = శని _ జీవతి చన్దవశే = చందనకు(డు (బదికియుండ 6౫, 

కః సక గోపాలడారక౦ హారతి = ఎవ(ండువా(డు, సో పాఠలదచారకని వారించువాండు * 

న్లో ౧౧. యథా = ఎట్లు, ఏకారణాన, అధోకాదితదినకళలే కాలే = 

నూర్యే(డు అరపొడిచిన సమయమందు _ అరుణోదయమందే అనుట, గోపాలదార 

క; ఖటితః = నోపాలదారవండు, బంధము తెనంగొట్టయడేన వాం “డెనాండో, 

చన్దనక _ చందనవయడ్యా దానిచేత, నీవాదయముమో(ద ఒట్టు పెట్టి చెప్పెదను _ 

కోపి = ఎవడో, త్వరితం = వడివడిగా; హాంతికొనిపోవు చున్నాండం, 
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[ అవహార్రి కో వి తురిఅం చన్షణఅ నవామి తుజ కాం అఏణ 

జ అద్ధుఇదిణఅశే గోవాలఅదారఓ ఖుడిదో 1]. 

చేట. _యాతం గానె యాతమ్. శాక గోణా జాధ 3 

oA 

శ్లో, అవవారితం (వవహణం |వ్రజతి మధ్యేన రాజమార్లన్య 
ఏతే తావ ద్యిచారయ కన్య కుత [(వోషితం [(వవహణ మితి, 

[ ఒహారిపీ వవపహాణో వచ్చ మశ్లేణ రాఅమగ్ష స్స 
య్య ౧ 

ఏవం దావ విఆరహా కన్స కహీం వవసిఓ వవహణో త్తి), 

పవర____( అవలోక్య ) అబే (వవహణవాహాక , వూ తావ 

దత త్స)వప పాణం వాహయ, క ఎ సతీ త్స )వహాణమ్, కో వా ప 

హోరూథ 8, కుత వా (వజతి, [అరే వపవహాణపవాహాల, మా దాన 

ఏవం వవహణం వాహేహి, కన్పశేరకం వదం వవహణమ్, కో 

వా ఇధ ఆరూఢో, కపీం వా వజ్జల ]. 

చేటః___వత ఫలు CN (పవహాణ మార్యచారుదత్తస్య, ప్తి 

పోర్యా వనన్నసే నారూఢా, పువ్పకరిజ్ఞుకం జీర్టోద్యానం క్రీడితుం 

వో, ౧౨, (పవవాణం = బండి అపవారితం = ఆచ్భాదింపంబడిన దై , 

రాజమొగకాస్యమ భ్యేన = రాచ జాటనట్లనడుమ, (వజతి = పోవుచున్నది, ఏతత్ 

తావత్ విచారయ _ ఇడి యంతయు దీనినంతయు విచారింప్రుము _ (పవవాణం = 

బండీ, కస్య = ఎవరిది, కుతే (పోషితం = ఎక్కడికి పోవుచున్నది, 

(పవవాణవావాక = బండీ (తోలు) వాండాా మా తావత్ _ బండి తోల 

కము _ నిలుపుము _ (చెప్పుము) కస్య + = ఎవనిడ్కి కోవా ... = ఎవరు అందు 

ఎక్కి ఉన్నారు! ఎక్క_డికి పోవుచున్నది? 
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చారుదత్తన్య పీయ లే, [వశే క్ట కు వవపహాణే అజ్ఞచాలుదక్రాహ శేలశే, 

అధ అజ్జఆ వశ న్నశేణా అలూఢా పువ్ఫక ర జ్ఞఅం బిక్ట్యుజ్ఞాణం కీలిదుం 

వాలుద త తృశ్ళ ణీఅది J 

వీర. ( చన్షన మువ వసృృత్య) వవ (వ వవహణవాహాకో భణతి - 

' ఆర్యచారుద త్తన్య (పవహణం వన్నన్నసే నారూథా, పువ్నకరణ్ణకం 
జీర్ట ద్యానం నీయ తే ” రితి, [ ఏసో వవహణవాహట భణాది - 

అజ్జచాలుదత్తన అృన్స వవహణం వశ న్న కేశా అఆలూఢా, పువ్ఫక ర ణ్జిఅం 

జిర్మైజ్ఞాణం ణీఅది * ER 

చన్ద___త ద్గచ్చతు, [తా గచ్చదు } 

ఏర__అనవలోకిత వవ, [ అణవలోఇదో జ్టేవ ], 

__... అథ కిమ్, [అధ బం ] 

ఏర__కన్య (వత్యయేన, [కస్సు వచ్చవణ ] 

చన్ద_ఆర్యచారుద త్తన్య, [ ఆజ్జ్ఞణచారుదత్తస్స ] 

వరక ఆర్య చారుద త్తః క కా వా వన నృసేనా, యే 

నానవలోకితం (వజతి, [క అజ్జదారుదత్తో, కావా వనన నేత్రా, 

జేణ అణవలోఇదం వజ్జల _. 

చన్ష___అే ఆర్యచారుద త్రం న జానాసి న వా వనన్న 
సేనాం, య దార్య-చారుద త్తం వన స్తృసేనాం వాన జానాసి తదా 

గనే జ్యో త్న్నాసహితం చన్ద)మపి త్యం న జానాసి, [అరే అజ్ఞ 

(కీడితుం చారుద త్తీస్య నీయతే = ఆడుకొనుటక, ఇారుద త్తునికడక కొని 

పోయడుచున్నది. కస్య ప్రత్యయేన = ఎవరినమ్మకముచేత * తదా గగే 
జ్యోత్స్నా = అప్పుడు _ అప్పటికి _ అమ్మైన, మింట ఎన్నెలతో కాడీస 

చం(దునిసయితము నీ వెజబుంగవు! 
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చబారుద త్తం ణ జూణాస్తి ణ వా వన నృశేణిఅమ్. జల అజ్ఞచారు 

దత్తం వసన్మశేణిఅం వా ణ జాణాస్కి తొ “ఆకే జోత్తానహిదం 

చన్షం పి తుముం ణ జాణాసి ], 

నో, క నం గుణారవిన్లం శ్లమృగాజ్య-ం జనో న జానాతి 
అల యలు 

ఆవన్న 'దుఃఖమోవతం చతుఃసాగర సారం రత్నమ్, ౧౩ 

దా వేవ పూజనీయా విహా నగ ర్యాం తిలకభూతె చ 

ఆర్యా వసన న్మసేనా ధర్మనిథి శ్వారుదత్త వం ౧౪ 

[కో తం గుణార వినం ఫ్రీలమిఅజ్మ_౦ జణో అణ జూణాది 

ఆవక్షాదుక మోక్ట్రం చఉసాఅర సారఅం రఅణమ్. 

దో క్లేవ పూఅణేఆ ఇవ ణఅరీవ తిలఅభూడా అ 

అజ్ఞా వనన్తసేణా ధమ్మణిహీ చారుదత్తో' అ 7]. 

కర __అే చస్షనక, [అరే చన్చ్లణఅ క! 

న. 

వో, ౧౩౨. కః జనః = ఏజనుండు, తం గుకారవిన్దం = గుణముల చే తామర'స 

మెనవానిని, పూలలో తామర ఎట్లు పకృష్ణ మో, పురువులలో చారుడత్తూ(డు, 
pp య లు అంట 

సత్య శె చకీలౌదార్యాదుల-నే, అటి ఉ తముండు; వానిని; ఫీలమృ-గాజ్క_ ౦ = చం 
లి ్య వు ఎలి 

(దునివ లె, శీలము చే ఎల్లరకు అభినందనీయు (6 డెనవానిని, ఆపన్న దుఃఖ మోతం = 

ఆపద చెందిన వారియొక్క దుఃఖమునకు అవసానము _ తీజుట వఐనవానిని, చతుః 

సాగర సారం = సలుసము దముల సారమెన _ కౌ సుభమువంటి _ రత్న మెన 
రుల ar ] యె 

వానిని న జూనాతి = ఎటుంగండు? . 

ఆట్లు అన్నిట (ప్రనీదుని ఎజుంగనివా రుందురా * 
య థి 

నో, ౧౪, ఇవా నగర్యాం = ఈపట్టణమున, ద్వౌ ఏవ = ఇరువుశే, ఆర్యా 

వసంత సేనా = వసంతే నేనమ్మయు, భమళానిధి = ధమ౯కామునకు కొటారు ఐన, 

బారుద త్తే £ చ = చారుద త్తుండును, వూజనీయా = పూజింపందగినవారు, తిలక 

భూ తా = మొగానబొట్టువ లె మొదలే ళోభకలిషించువారు _ (శేస్టులెన వారు, 
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ల్లో, జానామి చారుదత్తం, వన నృసేనాం చ సుష్టు జానామి, 

(పావ్చే చ రాజకార్యే వితరమ వ్యహం న జానామి. ౧౫ 

[ జాణామి చవారుద త్తం వసనృసేణం అ సుట్టు జాణామి 

వత్త అ రాఅక జై పిదరం పి అహాం ణ జాణామి ] 

ఆర్య... ( న్యగతమ్ ) ఆయం మే పూర్వమై రీ, అయం మే 
ణ్ ద ॥ క 

పూ ప్రబన్లు యతః, 

క్, ఏక కార్యని యోగో 2_వీ నాన యో స్తు్యశీలతా 

వివాహే చ చితాయాం చ యథా హుత భుజో ర యోః, 

చన్ద_త్వం తన్మిలః చేనావతీ, రాజ్ఞః (ప్రత్యయితః, ఏతె” 

ఛారిత మయా బలివక్షౌ, అవలోకయ, [తుమం తన్తిలో సేణా 

వఈ, రత్త వచ్చఇదో. వచే ఛారిడా మవ బఇల్లా. అవలోవహి ] 

నో, ౧౫, చారుద తం = బారుద తుని, జూనామి = ఎటు.ంగుదును;ు వసన య న అటి జాతి సేనాంచ = వసంత సేనంగూడ్య సుష్తు = చక్కంగా, జానామి = ఎబుంగుదును, © 
చ= త్రు = మతే, రాజశా శ్యే పాపే = రాజుపనివచ్చినప్పుడ్కు అవాం = నేను, అలతి 

పితరం అపి = నాయనను సెతమ్ము న జానామి = ఎటుంగను _ ఎటీంగినట్లుండను? 

చేయవలసీన సోదాలు దండనలు అన్ని యు చేయుదును _ అనుట, 

ఆయం మే పూవకావెరీ _ వీడు (వఏరవండు చాక తొంటి శతువు, 
వఏ(డు (చందనకుడు) నాక తొంటి బంధువు, యతః = ఏలన, 

శో, ౧౬, వివాహే చ = పెండ్లి యందును చితాయాం చ = సొదయం 

దును ద్వయోః హుతభుబోః = రెండు నిప్పులక్కు యథా = ఎట్లో _ (ఆశే), 
ఏక కార్య నియో గే అపి = ఒక్క_పనిలో _ రాజు సెనికలుగానెన _ నౌకరి (పనుష్ప్ర 

యందు ఆనయోః = ఈయిరువురికి సమాన మెన శ్రీ అముకలిగియుండుట కలుగదు, 

రెండు నిష్పులకను పని శాల్పుశే _ ఐన ఒకటి వధూవరులంగూ చికా కుభ 
ములు కూచుకాను. మటీయొకటి వధూవరులను, ప్ర్రీలయు ప్రరుషులయు శవము 

లను _ (ప్రాణహీనదేవాములను _ శాల్చును, ఒకటి శుభము _ ఒకటి యశుభ్గము, 
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పీఠ____.తం మపి రాజః |వతీ యుతో బలవతణిః, తస్మా త్త 
న త ౮ - 

మే వావలోకయ, [తుమం పి రళ్లో వచ్చఇదో బలవఈ, కౌ 

తుమం కేవ అవలోఏహి 1] 

చన్షన--మ యావలోకితం త్త యావ లోకితం భవతి, 

[ మవ అవలోఇదం తువ అవలోఇదం భోది |! 

పరయ కృ షయా వలోకితం తే (దాకా పాలే నావలో 

కితమ్, [జం తువ అవలోఇదం తం రళ్షా పాలవణ అవలోఇదమ్ ]: 

చన్లన-__-అ రే, ఉన్నామయ ధురమ్, [అశే ఉల్లా మేహి 

ధురమ్ 7. 

(చేట సృథా కరోతి) 

ఆర్యకః__.( స్వగతమ్ ) అవి రకీణో మా మవలోకయస్తి 

అశ క శ్చాస్మి మన్దభాగ్యః, అథవా, 

ఆగ్ని ఒక్క తీటుగా తీక్ష మైన దే, మటీ అది అందు అట్లు, ఇందు ఇట్లు, సోదాలు 

"వొందలెన వానికి శత్రువుల -విదుర్కొని పెంబడవళని వచ్చినప్పుడు _ వీరకుండు 

కీరథకండ్కు దుఃశీలుండు, చందనకుండు చందన మే, చల్ల నివాండును, అది మంచి 

చాసనయు గలఅదైనట్టు మంచియు కలవాడు - త న్టిలః = రాజ్యతం త్ర 

(= చింతా పరుండవు, సేనాపతి; రాజ్ఞః = రాజునకు సేనాపతివి, (ప్రత్య 

యితే 8 - అప్పు (డవు, నమ్మక మును చూజకొన్న వాడవు, త్వం అపీ... నీవును ఆపు? 

దవే రాజునవ) నమ్మకము చూజకొన్నవాండ వే, సేనాపతివియు, ఏతా ధారితా= 

ఇవిగో పట్టుకొని ఆపండినవి, చూడు (= అవలోకయ), మయావలోకితం త్వయా 

అవలోకిత౦ భవతి _ నాచేత చూడంబడినది నీచేతను చూడంబడిన దగును _ అనలగా 

“నేను చూచిన నీవు చూచినీ, అది రాజుచే పాలథని వేత చూడంబడిన దగును, 

ఊన్నమయ ధురం = శాండి ఎత్త రా, అశ స్త్ర చ = ఆయుధము _ కత్తి కటారి 

వంటివి _ లేనివాండను, అథవా = ఐన నేమిలే, నావాహువే చాక ఆయుధ 

మగు-గాక 4 
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నో, భీమ స్యానుక రిప్యూమి బాహుః త్రం భవివ్యతి, 

వరం వ్యాయచ్భతొ మృత్యు ర్న గృహీతన్య బన్టనే. ౧౭ 

అథవా నాహానన్య తావ దనవసరః. 

(చన్హనకో నాశన [వవహణ మారు హ్యావలోకయతి ) 

ఆర్య... శరణాగలతో 2_స్ఫీ, 

చన్ద.._( సంస్కృతే మా శిత్య ) అభయం శరణాగతన్య, 

ఆర్య 

న్లో, త్యజతి కిల తం జయ శీ 

రహాతి చ మి తాణి బనువర శ్చ 
జ pథ ౧ 

వో, ౧౩౭. భీనుస్య = ఫీముని, ఆను ,.. = అనుకరింపంగలను _. పోల 

గలను, అనుకరించుటక కమకళా షష్టిలో _ ఫీమస్య _ ఉండును, బాహుః = 

చాహుశే, శస్త్రం భవిష్యతి = ఆయుధము కాంగలదు, వ్యాయ చృతః = పరు 

లను ఆక మించువానికి, మృశ్యుః వరం = చావు _ అనలగా దానల గలుగునది _ 

మేలు, బగ్ధ నె గృహీత స్య = ఛెఅసాలలో సం కెళ్ళం బట్టుకొనంబడిన వానియొక్క_, 

మృత్యుః = చావు, చంపయిడి చచ్చుట _ న (వరమ్ = మేలుకాదు, 

అక్కరక్నుకై స్వతంతముగా చాహువుతో నెనను పోరుచు మడియుట మేలు_ 

చెజం గట్లువడి పరాధీవము-గా చచ్చుట మేలు గాదు. 

ఆథవా = అటుశాదు _ సావాసస్య తావత్. = పౌరుషమునకోు "ఆన్ననో, 
cn 

ఆనవసరః = ఇది సమయము గాదు, 

శరణానతః అస్మి = (నిన్ను) శరణు జొచ్చినవాండ చెతిని _ నన్ను 

రక్నీంచు _ శరణాగతస్య = శరణుజొ చ్చినవానికి అభయం = రక్షణమేే భయ 

మక్క_అలేదు _ నేను కాపాజెదను, 

DAS ౧ర యః ఖలు = ఎవడుగన, శరణాగతం. త్యజతి = శరణం 

జొచ్చినవానిని (కాపాడ దివురక) విడిచిపెట్టునో, తం = వానిని, జయశ్రీ = 

జతల కీ, త్యజతి కిల = విడిచిపెటును గదా, మితాణి చ = మిత్రులును, నో 
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భవతి చస దోవహాస్యోో 

యః ఖలు శరణాగతం త్యజతి. ౧౮ 

చన. కథ మార్యకో గోపాలదార కః శ్వేనవి తాసిశ ఇవ 

వృత్రరథః శకునికన్య హాస్పే నివతితః, (విచిన్హ్య) ఏపికే ఒనవరాధః, 

శరణాగత, అర్యశారుదత్సన్య (పవహణ మారూఢః, (పాణ ప్రదస్య 

మమ ఆర్య శర్విలకన్య మి త్రమ్. అన్యతో రాజనియోాగకః,. త త్కి- 

న 

జవాతి = విడిచి పెట్టుదురు: బనువగజాః చ = బంధువుల గుంపును _ ఎల్ల బంధువు 
థి 

లును, (జహాతి _ అని యేకవచనము చేసికొని అన్వయించుకొనవల యును, విడిచి 

ప్రుచ్చును, సదా = ఎల్లప్పుడు, (ఎల్ల రక, ఉపహాస్యః = -హీళ నము వేయందగిన _ 

వాండు, భవచి = అగును, 

శరణాగతుని వదల౮గూడదు, వదలిన కన, దాన ఎన్నియో సెబ్బరలు 

నష్టములు కలుగును _ వానికి ఒకనాండును ఎందును జయము చేకుజుదు, వాండు 

నమ్మక ముల గోలుపోవును _ వానిని మతులు విడి పెట్టుదురు, సమయాన సాయ 

పడక; బంధువులును, ఎప్పుడును ఎల్లరును పరిహాసము చేయుచుందురు, 

కథం _ ఎట్లూ ! ఆర్యక 8 గోపాలదారకః ! = అర్యకుండు నోపాలదారకుండు! 

నీవా బాబూ! _ అనుట, శ్యేనవితానీతః = 'జేగక 'బెదరి పఆచి, ప్మతరథః = 

పఖ్నీ కాపనికస్య = (పతీ వేటగాని (బండన్సి, వాస్తే నిపతితః = చేతం 

బడినది ఆచావుం దప్పించుకొన. బోయి అంతీకన్నను ఘాోరఫు6 జావునం బడితి వే! 

ఏప.8 = ఇతండు, అనపరాధః = ఏత ప్వూను ఎటు డు _ చేసీన వాడు కొడు, ఆర్య 

బారు ... = చారుద ల్తీయ్య బండి యొక్కియున్నాండు _ అదియు ఏనిని నీను 

-గావను మటి యొక శారణమే _ చారుదత్తుని ఒక విధముగా ఆశయించినవాండ 

గును _ శొావునను రత్య్యుండు, మే (పాణప్రదస్య = నాపాణములం గాచిన, ఆర్య 

శవి౯ాలకస్య = శవిళా అక య్యట నీ స్తగాండు, శావున ఇట్లు ఇన్ని కారణము 

లున్నవి, నాక వీనిం గావ, మటి రాజనియాగ 8 = రాబో నాజ్ఞ ఆన్యతః = వేలు 

తీటు గా _ వీనిని పట్టియీవలనసీనది గా _ చంపవలసినదిగా నున్నది. కత్ కిం ఇదా 

నీం ,.. = కావున ఇప్పుడు ఏమి చేయుట (యుక్తము = సరియగును, అథవా _ 

MR - 49 ఒం. 
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మిడాసీ మత యుక్త మనుష్టాతుమ్ ? అథబా య దృవతి తద్భవతు, 

(పథమ మే వాభయం దత్నమ్, 

శో భీ తాభయ (వచానం 

దదత; పరోవకారరసికన్య 

యది భవతి భవతు నాశ 

సృ థాపి ఖలు లోకే గుణ ఏవ, ౧౯ 

(నభయ మవతీర్య ) దృష్ట ఆర్యః - (ఇ త్యద్దోడే ) న, ఆర్యా 

చీనా త చేపా భణతి = యుక్తం చేదమ్, నదృశం నేదమ్, 

హ మార్యచారుదత్త మభినర్తుం గచ్చన్నీ రాజమాస్టే పరి 

wee saree 2 wr Tv ఆంటి లలల 

ఎందులఅక ఈ ఆలోచన * యద్భవతి తద్భవతు = ఏమి ఆగునో ఆది కానిమ్ము _ 

(పథమం ఏవ = తొలుత జే అభయం ద త్తిమ్ = అభయము ఈ బడినది _ కాపాడే 

దను, ఛభయమక్కా అలేదు అని యంటినిగదా, మటిమాట తిరుగ(దగునా*ి 

శో ౧౯, భీక అభయ (పదానం దదతః = భయముగొన్న వానికి (అభ 
యము =) రక్షణ నొసంగువానికి, (అట్టు పఠోపకళారరనీకస్య = పరునికి ఉప 

కారముచేయుటయొక్క_ చవి యెటీ(గన ఉ తావావంతునికి, యది నాళః భవతి = 

నాశనము కలుగు నేని, భవతు = కలుగును గాక, తథా అపి = అట్లయినను, లోనే = 

లోకాన, గుణ ఏవ ఖలు = గుణమే _ మేలే _ కదా? 

సభయం అవతీర్య = భయముతో (బండినుండి) దిగి _ తనక ఈవీరకనివలన 

ఇప్పుడును రాజువలన తరువాత ను ఏమగునో _ ఎట్లు తప్పించుకొనుటో అని భయము, 

చెప్పుచున్నా(డు _ దృష్టః = ఆర్యుని చూచితిని _ అని అధో౯ నే = సగము 

మాటలో _ ఆహో కాదు, ఆర్యు (డు కాదు _ పొరపాటు, ఆర్యా = అమ్మ _ వస్త 

సేనా = వసంత నేన, తత్ ఏసా భణతీ = మటి ఈమె చెప్పుచున్నది _ యు క్షం 

ను ఇదమ్ = కూడునా ఇది సద్భృళం ను =తగనా ఇది? తరహానాకి యల్ = 

ఏదన6౫ా, అపహాం = నేను, ఆర్యచారుద త్తం అభిసారయితుం గచ్చ న్తీ = చారు 

దత్తయ్యను మరులుకొని కలనీకొనం బోవుచుండ గా, రాచచాటలో _ నడివీధిలో, 

పరిభూతా = ఆవమౌానింప(బడితి నే _ బండి ఆపి లోపలికి ఎక్కి, ఇట్లు చూడ బడి 

తినీ _ అది ఆవమానింప(బడుట గచా* 
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[కథం అజ్జఓ గోవాలదారఓ సేణవిత్తాసిదో విఅ పత్తరహా 
సాఉణిఅన్న హాస ణివడిదో, వసో అణవరాధో సరణాఅదో అజ్ఞ 
చారుదత్తన్స వవహాణం అరూఢో, పాణప్పదస్ప మే అజ్జసవ్విలఅన్ప 

మిత్, అళ్లనో రాఅణిటట, తా కిం చాణిం ఏళ్ధ జుత్తం అణు 

చిట్టిదుమ్, అధవా జం భోదు తం భోది తం వడమం శైవ అభలఅం 

దిణమ్, 
ర్ం 

భఛీదాభఅవ్చదాణం దత్తన్న వరోవఆరర సిఅన్న 

జం హోఐఇ హోడ ణాసో తహా వి హు లోవ గుణో జవ, 

డిట్టొ అక్టో - ( ఇత్యర్ధో్తే )ణ, అజ్ఞ, వనన్త్ననేణా, తదో ఏసా 

భణాది -*జుత్తం శేదమ్, నరినం చేదం, జం అహం అజ్జచారు 

దత్తం అహిసారిదుం గచ్చనస్తీ రాఅమగ్లే వరిభూడా ” ]. 

పర ---చన్షనక , అత "మే నసంశయః నముత్పన్నః।, [ చన్షణఅ, 

ఏళ్ల మహ నంనఓ నమువ్నణ్లో ). 
థి లం 

చన్ష__కథం లే సంశయః + (కధం చే నంనఏఓ ]. 

విర 

న్లో. సం భమఘర్థరకు 
స్త మపి జాతో ఒసియ తృగయా భణితమ్ 

గాకా మాలల. వాలినా. యు 

+=. సంశయః ఉత్పన్నః = ఇందు ఈవిపయమున, చాక సందియము 

కలిగినది, 

వ్లో, ౨0, త్వం అపి = నీవు _ రాజు బఅపతీవి _ సయితము, సం భమ 

ఘర్భ్యర కః = తొట్లు పాటుతో ఘర్ ఘర్ అను గొంతుకల వాడవు, జాతః అసి = 

అయితివి _ త్వయా = నీచేత, భణితమ్ = చెప్పంబడినది, ద్భస్టో మయా ఖలు 

ఆర్యః = చూడం బడినాండు నాచేత ఆర్య డు _ అని, పునః అపి = మరలను _ 

దానిని సవ స నే జా క్ స రించుకొ నునట్లు గా _ ఆర్యా వస్త సేనా ఇతి ఆర్యను _ _స్ర్ర,లింగము గా 

మార్చి అః ఆర్యా - అమ్మ, వసంత సేన _ అని, 
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ద్భక్లో మయా ఖ ల్యార్యః 

పునర ప్యార్యావన_న్న సే నతి, ౨౦ 

ఆత మే 2 పత్యేయః, 

[ సంభమఘగ్థరకళ్ణో 

తుమం పీ జాదో సి తువ భణిదమ్ 

దిగా మవ కు అజ్లో 

పుణో వి అజ్ఞా వసన్హసేకో త్తి, 

ఏళ్ళ మే అవ్చచ్చట ] 

చన్ల__.అర్కే కో 2 వత్వయ నవ, వయం దావీ,ణా త్యా 

అవ్యక్కభాషిణః, ఖవ.-ఖ లీ -కడ క డట్టొదిల-క ర్లాట-క ర్ల-| పావరణ- 

(డవిడ-చోల-చీన-బర్బర-ఖేర -ఖా న-ముఖ-మధుఘాత _ [వభృతీనాం 

మ్లేచ్చజాతీనా మనేక దేశ భాపాభి జ్ఞా యధేస్టం మన్నఎయామః, 

దృషో దృపా వా, ఆర్య ఆర్యావా. 

[ అనే, కో అవ్చచ్చఓటఓ తుహ, వఅం దక్టిణ 

భాసిణో, ఖన, ఖత, ఖడో, ఖడట్టూవినఅ, క క్హాట, వ AD 
లం 

అట్లు నీత ద బాటు గొంతులో గరణర తొలుత ఆర్య అనుట తరువాత ఆర్యా 

అని సవరించుకొనుట, ఈయంతే టివల్లను, అత్ర మే అ(పత్యేయః = ఇందు చాకు 

ఆపనమ్మిక గా నున్నది, 

ఆశే _ ఓరి, కః అత్ర అ్మప్రత్యయః తవ = ఏమిటిం* ఇందు అపనమ్మిక నీక * 
వయం దాత కా తాః = మేము దతీకాదెబారము _ అవ్య క భాషిణః _ చక్క లగా 

అటి 

న్ఫుటముకాని మాటల వారము, ఖప _ ఖు తి_ కడ _ కడట _ ఓబిల _ కళాకాట _ 
లు 

కణళా - (పావరణ = (ద్రవిడ _ చోళ _ -వీన _ బబకార _ ఖేర _ ఖాన = ముక్తి _ 

మధుఘాత _ (పభృతీనాం = ఈ వెప్పినకేర్లు మొదలుగాగల _ మేచృజాతీనాం 
అనేక దేళభా సెభిజ్ఞాః _ మైచ్చజాతుల ఆ నేక దేళభాపషలను చక్క_లగా ఎటణింగిన 
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దవిడ, చోల, చీణ, బర్చర, ఖేర, ఖాన, ముఖ, మధుఘావ వహుదాణం 

మిలిచృజాదీణం అణేఅ చెనపా సాభిడ్ఞా జహేట్ట్రం మన్తఅమ, దిట్టా 

దిటా వా అజో అజా వా]! 
© లూ లా 

పీర న న్వహ మపి (వలోక యామి, రాజా వెపా, అహం 

చన్ల___త త్రి మహా మ వత్యయితేః నంవృత్తః ! [తా కిం 

అహాం అవృచ్చఇదో నంవుత్తో ? ] 

'వీర___.నను స్వామిని యోగః, [౯౭౦ సామిణిఓఓ J] 

చన్ద_( న్యగతమ్ ) ఆర్యగోవాలదారక ఆర్యచారుద త్రైన్య 

(పవహాణ మధిరు హ్యావ కామ పీతి యది కథ్యతే, తే దార్భచారు 

దతో రాజ్ఞా శాస్య తె, త తో ఒ[తోపాయః, (విచిన్న్వ ) క రాట 

వారము _ (కావున) యౌేప్తం = ఇచ్చవచ్చినట్లు _ ఎట్లు కోరిన అట్లు _ మాట 

లాడుదుము, దృషుః అని కాని, ద్భపా ఆని కాని, ఆర్య అని శాని ఆర్యా అని 
ర ఉం 

కాని, అని, నను _ ఓరి, అవాం అపి విలోకయామి = చేను కూడ పరికిం చెదను, 

రాజాజ్ఞ ఏషా = రాజును తరువు కదా ఇది, _ చేను రాజునకు నమ్మిక యైన వాడను 
ఆకార 

యా 

తత్' = అెటిని, కిం అవాం ... = నేను నమ్మక మైనవాండను కాక పోయిలినా * 

నను స్వామి నియోగః _ దొరయు త్తరువు గదాం 

స్వగతమ్ _ తేన (మనస్సులో తలపోసికొనుచున్నా(డు _ ఆర్యనో పాల 

చారకః ... = గోవాలదారకయ్యు, ఇారుద తే య్య బండిలో ఎక్కి తప్పించుకొని 
అశ 

పరారియగుచున్నా6డు అని, వెప్పంబడు నేని _ వీండు ఎక్కి చూచి అట్లు చెప్పు 

చని, ఆపుడు వారుద త్తయ్య రాజుచే దండంపంబడంగలండు, తత్ కః ఆకే 

ఉ పాయః _ ఇతనికి అభయమిచ్చితిని అతడు నాకు వూజ్యా (డు, _క్యశ్రయమెన 

వాండు _ ఇరువురిని చేను తప్పింపవలసినవాడ సే, తత్ ... ఉపాయః € = మటే 

యందులక ఉపాయము ఏమగును *కణా౯ టక కలవా (పయోగం కరోమి = కర్తా 
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క లహ వయోగం కరోమి, (|పకాశమ్) అశే ఏరక, మయా 

చన్దన కేన (వలోకితం పున రపి త్వం (వలోకయసి. క సరమ, 

[ అజ్జగౌవాలదారఓ అజ్ఞచారుద తృస్స వవహాణం అహిరుహిఅ 

అవక్క-మ దితి జల్ల కహిజ్జది, తదో అజ్ఞచారుదత్తొ రకా సాసిజ్ఞల, 

తా క్రో ఏటే ఉవాటఓ, కళ్ణాటకలహావృఓ అం కేమి, అరే ఏరఅ, 

మవ చన్నణకేణ వలోఇదం పుణో వి తుమం వలోవసి, కో 

తుమమ్ |. 

ఏర____అ బే, త్వ మపి కః, (అనే, తుమం పి కో] 

చన్చ_పూజ్యమానో మాన్యమాన స్త మాత్చనొ జాతిం న 

నరసి, [ పూయిజ్ఞనో మాణిజ్జన్ఫొ తుమం అవృణో జాదిం ణ 

సుమ శేసి ], 

పీర___( నకోధమ్ ) అక్కే కా మమ జాతిః, [ అనే "కా 

మహా జూద్ ] 

చన్ష_కో భణతు, [కో భణ ], 

వీర___.భణత, [భణ ]. 

టకల జగడమును ప్రయోగిం చెదను, కార్య సాధనకై కావలయునని గిల్లి, జగడము 

"పెట్టుకొనుట కర్హాటకలవాము, అట్లు ఆర్యకరకుణే జగడమాడి తన్ని తతేమె 

దను, వీరవని _ అనుకొనుట, అట్లు నాశార్యము సాధింతును. 

అనే వీరక ,.. ఓరి వీరక, జీను చందనక(6డను చూచిన తరువాత మరల 

నీవు చూతువా* కః త్వమ్ = (అట్టుచూచుటకు నీ వెవండవురా* అశే, త్వం ఆపి 

కః _ ఓరి, నీవు సయితము ఎవ6డవురా * పూజ్యమౌ నః మౌన్యమౌనః _ (సేనాపతివి 

వేయబడి పూజింపంబడుచు మన్నింపండుచు నుండి, జాతిం న స్మరసి = (నీ) 

జాతిని మజతువటరా € అశే శా నుమ జాతిః _ ఏమిరా నా జూతి? కోభణతు = 

ఎవరు చెప్పవలయునురా*ి ,.. చెప్పు, అథవా..,ఊహు నేను చెప్పను, 
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చన్ష__అథవా న భణామి. [ అహావాణ భణామి J 

జాన న్నవీ ఖలు జాతిం 

తవ చ న భణామి నీలవిభ వేన 

తిస్టతు మ మైవ మనసి 

కించ కపి స్టైన భ్నన, 2౧ 

3%, 

[ జాణనో వీ హు జాదిం 

5 అద తు అణ భణామి సీలవిహా వేణ 

చిట మహావ్విఅ మే 

కిం చ కల్ప కై భణ |, 

పర___నను భణతు భణతు, [౯౦ భణ, భణడ్ ] 

(చన్దనకః సంజ్లాం దదాతి, 
ది కో 

ప్ర_అచే, కిం సిదమ్, [అశే కిం తేదమ్ ] 

న్లో, ౨౧ తవ జూతిం జానకా అపి = నీ జాలిని ఎటీంగినవాండనయ్యు, 

శీలవిభ వేన = (వ్ర) శీలముగొప్పదగుటవేే న భణామి = చెప్పను, నీవు సేనా నాయ 

కండవుగా నున్నావు, మంచివాండవును, కావున నీజాతి ఏైైన “జీమి "నేను 

చెప్పను, మమ = నాయొక్క మనని ఏవ = మనస్సునందే, తిప్టతు = ఉండనీ, 
కించ కపి ల్రేన భగ్నేన = వెలగ కాయను పగులగోట్టిన ఏమగును, ఏమి ప్రయోజ 

నము * పెన చూచుటకు తెల్లగా నున్నగా వాసనయుం గొట్టుచు ఉండు వెలగను 

పగులగోట్రింన ఏమగును = లోపల నల్లగా గీజారు, దానినిండ విత్తులును వికార 

ముగా ఉండును, ఎందులప దానిని పగులంగొటుట * గిజురును తెలుగున “బేసము 

అనియు నందురు, లా 

చూ, తీయని పంద్లవం గదియంగ 6 బడి కయ్యంబు చేని, 

యేసే చేసంబులు గాసంబులు గొని, భాగ రి సుం 

చందనకు(డు “సంజ్ఞాం దదాతి _ సన్న చేయుచున్నా (డు _ చేతితోతల 

వెంటుకలు గొరుగుట నఫినయించుచున్నాఃడు _ వాండు మంగలి అని, ఆశే కిం ను 

ఇదకొ . ఓరి ఏమిటిరా నీ సన్న ౪ 
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చనా 
లు 

కో, శీరశిలాతలహా నః పురుపాణాం కూర్చ గస్థినంస్థావనః 
ag (ae ఆని 

కర రీవ్యావృతహాన్న స స్స మపి సేనావతి రాత. 99 

[కిలా సిలాఅలహాత్ణో పురినాణం కుచ్చగ ణీ రంఠ వణో 

క తృరివావుదహాల్డ్" తుమం పి సేణావళ జాదో |]. 

వీర __ అచే చన్హనక, త్య మపి మాాన్యమాన్స ఆక్టనో జాతిం 

న న్మృరసి, [అరే చన్దణఆ, తుమం పీ మాణిజ్ఞనో అవన్నణో శేరికం 

జాదిం ణ సుమ కేసి సి, 

చన్ష---అ నే, చన్దనక న్య చద్దవికుద్ధన్య జూాతిః, [అశే, "కా 

మహ చన్సణఅన్ప చన్దవిశుద్ధన్స జాదీ 7] 

వీర___కో భణతు, [కో భణ ].. 

చన్చ_భణతు ఛభణతు, [ భణఉ భణ |. 
జ తలంటు 

నో, ౨౨, రీణకా శిలాతల వా సః = తునిగిన రాతిని _ రాతితునుకను _ 
య నాటో 

క్ శ్రీని మాటిమాటికి తీడుట కె వదానిని _ చేతల గొన్న వాడవు, పురుపాణాం = 

మగ చారిక్కి ఘా-చకా (గని సంస్థాపనః = గడ పు గుచ్చమును (పక్కల క్ర త్రితో 

ఒదిగిం చి చక్కదిద్దువాండవు! కతకారీ వ్యాపృత వా సః = క తెరతో _ ముక్కు... 

లోని వెండుకలు బొమలవి మిసాలవి క తరించి చక ,_దిదుటక క తెరతో _ 
యాట ద ఆవి 

వడు చేయి గల వాడవు, (అట్రి) త్వం ఆపి = నీవు సయితము, సేనాపతిః జాతః = 

సేనాపతివి ఐతివి, 

మంగలివిరా నీవు _ చేతి సానరాతి తునుకపపె కత్తి తీడి గడ్డము గొఅుగు 
వాడవు, చేత క -తెరం గొనియు పనిచేయువాండవు _ ముక్కు వెండుకలు చేతి 

గోళ్ళు మొదలగునవి క త్రీరించువాడవు _ రాజుసేనాపతివి ఐతివి! 

ఆశేచన్లనక += = తీరి చందనక్క.. నీవును బలపతీవె మాన్యు(డ వె నీజాతిని 
మటిచిశీవిరా _ ఆశే శామవము ,.* = ఓరి నాకు, చంద్రునివలె విశళుదు(ద నే, 

ఏమిరా నాజాతి? ? 
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(ఏరకో నాక్వేన సంజ్ఞాం దదాతి) 

చన్ష__అ శే, కిం స్విదమ్, (అరే, కిం ణేదమ్ ] 

పఏర-_అ చే శృణు శృణు, [అరే సుణాహి సుణాహిొ | 

శ్లో, జాతి నృవ విశుద్ధా మాతా భేరీ పి తాపి తే వటహ 
దుర్ముఖ కరటక (భాతా త్వ మపి సేనావతి న్దౌలేఃః ౨౩ 

[ జూదీ తు విసుద్ధా మాదా బేరి పితా వి చే వడహో 

దుమ్ముహ కరడఅభాదా తుమం పి సేణావ ఈ జాూదో, 

చన్ష-____( నక్రోధమ్ ) ఆఅహాం చన్దనక శ్చర్శ'కారః, త్ర 

(తృలోకయ (వవహణమ్,. [అహం చన్హ్లణఓ చమ్మాార ఓ, తా 

వలోవహి వవహాణమ్ ] 

పీర___అరే [వవహణవాహక, వరివర్తయ [వవహణమ్, 

(వలోకయిష్యామి. [అశే వవహణవాహఆ వదివత్తావేహి వవ 

కాణమ్, వలోఇన్నమ్ |. 

వీరవండు అభినయమువే సన్న చేయుచున్నా(డు _ ఏమిటిరా ఆయఖిన 

యము * వినరా, 

న్లో, ౨౩, తవ జాతిః వికుద్ధా = సీజూతీ యొంతయు శుద మెనదిరా ! 

మీనము _ మాతా = తల్లి, ఛేరీ = ళం, దుందుఖి పితా ఆపీ = సయనయు, 

"నే = నీక, పటవాః = తెపె ప్పిట, దుముకాఖ = తప్పుడు కూతలు కూయు పాండా, 

కరటక[ ఖాతా = కరటక మునక _ అదియు ఒక చమజావాద్యము _ అన్నవు, త్వం 

ఆపి = నీవును, సేనాపతిః జాతః = బలపలివి ఐరివి, 

అవా౦ చన్ననకః చమ౯ాశారః _ నేను చందనకుందను మొదిగవాండను ! , 

తత్ (పలోకయ (పవవాణమ్ = కావున బండినిపరికింపు! _ అని బెదరింపు 

మాటయే, పరికింపరా, నిన్ను ఏమిచేయుదునో చూతువు, _ అనుట, పఠివర్తయ = 

(తిప్పరా (బండిని). 

MR -- 50 
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(చేట సృధా కరోతి; ఏరకః [వవహణ మారోఢు మిచ్చతి. 

చన్సనక : నహాసా శకేశేసు గృహీత్వా పాతయతి, 

పాదేన తాడయతి చ, 

వీర___(నృకోధ ముక్జాయ) అరే అహం త్వయా విశ్వస్తో 

రాజూజ్ఞ్హప్తీం కుర న్పహసా కి శేషు గృహీత్వా పాబేన తాడితః, 

త చ్చృణు శే, అధిక రణమధ్యే యది తే చతురజ్జం న కల్చ్పయామి, 

తదా న భవామి ప్రక్రః. [అం అహం తుఏ [1 రాఆలణ్ణ త్రం 

కరేనో నహాసా శేశే సేసు గేణ్హైఅ సాబేన తాడినో, కా సుణు శే, 

అహిఅరణ మే జ౩ చే చథీరబ్దం ణ కప్పావేమి, తదోణ హోమో 

పరఓ ], 

చన్ష-__అనే, రాజకుల మధికరణం వా (నజ, కిం త్వయా 

శునక సద్భశేన, [అశే, రాఅఉలం అహిఅరణం వా వచ్చు, కిం 

తువ సుణఅనరీపేణ ణ J. 

ఏర__తభథాం (ఇతి నిప్కూ-) న్మః, 

ఆరోథుం ఇచ్చతి = ఎక్క_(గోరును, అన (గె ఎక్క_ంబోవును. కాలు ఎత్తి 

పెట్టును, ఇంతలో _ సహసా “కశేను గృహీత్వా = తటాలున బలాతె్కృారముగా 

జుట్టునం బట్టుకొని (కిందికి (దొబ్బును, కాలితో తన్నును, సృక్రోభం య స్ట య - 

కోపముతో లేచి, ఆశే, అహం త్వయా విశ్వ సః ,.. = నేను నమ్మక మైనవా( 

డను, రాజు నాజ్ఞ జరుఫుచో, నీచే జుట్టుపట్టుకొని లాగి కాలితో తన్న (బడితిని, 

కావున వినరా సం, క చ్చేరినడువ నీబలిసిన 'దేవామును కోయింప నేని నేను వీరక6 

డను శానురా! 

అరే. రాజకలం అధికరణం వా ౨. = రాజునింటికి పో, క చ్చేరికి 

సమానునితో, 
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నా దిశో ఒవలోక్య ) గచ్చ "రే [వవహణవాహక్ , 

గచ్చ, యది కో ౭_పి పృచ్చతి తదా భణ - * చన్షనక ఏర కాభ్యా 

మవలోకితం (వవహణం (వజతి, ° ఆశే వన న్న సేనే, ఇదం చాభి 

జ్టానం తే దదామి. (ఇతి ఖడ్గం (వయచ్చతి ). 

ఆర్య-___( ఖడ్లం గృహీత్యా సహార మాత్శగతమి ) 

న్లో, అయే శ స్ర్రం ముయా (వొవ్వ్హం న్పన్ష తే దకీ ఇకో భుజః, 

అనుకూలం చ నకలం హాన్వ్న నంరఖీతో హ్యాహమ్, కర 

చక్చ__ఆ క్వే, [ అజ్ఞఏ ] 

దిశః అవలోక్య - దివ్కు_లు _ ఎవ్వరు 'లేకుండుటను _ చూచి గచ్చ శే 

(పవవాణవావాక ... = పోరా ఓరి బండివాండా, ఎవరైనను ఆడిగిన నేన 

అప్పుడు చెప్పుము _ చందనకనిచేతను పీరకునిచేతను _ ఇరువురి శేతను _ పరికింప 

బడినటై బండి పోవుచున్నది. _ అంతటివారు చూచియైనది గాన, మరెవ్యరును 

చూడనక్క_జ లేదు _ అని, అమ్మా సంత సేనా _ ఆర్యకని తాను వసంత సేనగా 

వ్యవహరించినాండు గదా _ బండివానికిని ఆదియే నమ్మకము, ఆయారో పణము 

పోనీయక అ సంబోధించుచున్నా (డు ఆర్య కని, ఆర్యకండును తెలివిగల వాడు _ 

ఆయారోపణమును పొటించుచున్నా (డు, అభిజ్ఞానం =గుర్తు _ తనికీ చేయంబడీనదని 

రాజఫురుషుల _ సేనాపతుల గుర్తు _ ఆమాటయే విన్నాండుగాని బండివాండు, 

అదేమిటో, డానిం జూడలేదు అక్కడ ము టెవ్వరును లేరు _ ఆర్య వండు 

మునుపు అనుకొన్నాండు _ తనకు చేత ఒక ఆయుధ మెనను లేచబాయసే అని, 

ఆశ స్త్రృశ్చ అన్నీ మన్దభాగ్యః _ అని, గుట్టు ఎటీి౧ సాయపడు బంధువు చంద 

నకుండు తన కత్రిచే వానికి ఇచ్చినాండు _ దానిమీద రాజ్యచివ్నాము _ బలపతిది 

ఐనది ఏదేని యుండు నేమో, 

వో, ౨ర, అయీ = అహో _ సంతోషముం చెలుపును, శస్త్రం మయా 

పాపం=క తి నాచే పొందయడినది _ నావేచికి వచినది, స్పన లే దకీణః = 
న్ అటి ఎట చి స 

భుజః = కుడిబాహువు అదరుచున్నది. సకలం చ = అన్ని (సందభక౯ాములును 

9 అనుకూలం చ = అనుకూలముగా ఊన్నమి, వాన్స _- బళి, అవాం సంరవీత$ హి = 

"నేను శాపాడంబడినవాండ నే _ ఇంక చావ ఫర్యా లేదు పో! 
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ళో ఇ. ౬ వ ఆ § క్లో అత్ర మయా విజ్ఞప్తా (పత్యయికా చన్దన మపి న్థరసి 
అధ ఆ “దీం అదో చ 6 న భణా మ్యేష లుబ్బః స్నృహన్య ర సేవ (బూమః, ఖో 

[ ఏళ్ల మవ విళ్లవిదా వచ్చఇదా చన్షణం పి సుమ శేసి 
థి లం లు 

ణ భణామి వన లుద్ధ్" జేహూన్స ర సేణ బోల్లామోా |]: 

ఆర్య-_ 

శ్లో, చన్దన శ్చన్ష)కీలాణ్యా జై చా దద్య సుహృ నమ 
చన్లనం భోః న్హ్రరిప్యూమి సిద్ధా దేశ నృథా యది, 2౬. 

“జీను కేరకయే కత్తి ఇది నాచేతీకి వచ్చినది _ ఇప్పుడే నావడిభుజము 

ఆదరుచున్నది, అన్ని సందభకాములును అనుకూలముగా ఉన్నవి, రాజపురుషులు 

సోదాచూచియు నన్ను తప్పించి కాపాడి నారు. అనంగా మొచందనవం జే. కావున 
చెవముచే నేనింక శాపాడంబడిన స్పై, 

న్లో, ౨ ఆర్య _ ఆని _ వసంత సేనసయపటేశమున నే చందకుండు అర్యక 
నికి చాప్పుచున్నా (డు, _ అత్ర = ఇక్కు_డ, మయావిజ్ఞాపి తా _ నావే విన్నపము 

చేనికొనయుడితీని, శీను విన్నవించుకొంటిని అనుట; (పత్యయి తా, = నమ్మకము 

క లిగింప6యబడితివి _ నీవిషయ-మె నమ్మకము కలిగించితిని _ (కావున చన్లనం అపి = 

(ఈ) చందనకని సయితము, స్మరన్ అజ్ఞ ఉఊంచుకొనుము, ఏపః = ఇదినో నేను, 

లు్దః = (ఏ దేనిలాభమునవ) అసగొన్న వాడె, న భణామి = చెప్పుటకాదు. 

న్నేవాస్యర సేన = మెతియందలి _ నీకె న కూరిమియందలి తీపుచే _ చవిచే రుచిచే, 

(బూమః = చెప్పుచున్నాను, 

“నేన్స విన్న వించుకొంటిని, నమ్మక ముగొలిపితిని _ ఈచందనుని మజవ(ంబోక, 

నీవు రాజవయినపుడు, నాక కలుగంగల _ నీవు ఈల ధనాదిలాభమునకు ఆనపడి 

కాద్కు చేను ఇందు ఇట్లు పనివడుట, కేవలము న్నే వామాధుర్యము చేత నే _ స్నేవాము 

వలని (పీతిశేత నే, నీయందలి స్నేవామువలని యవ్యాజజఫీతితో చెప్పుచున్నాను. 

శో ౨౬, చన్ద్ర శీలాఢ్యః చనన; = చందుని శీలమువంటి యత్యం తావ్లో 
య ద ది య 

దక శీలము గలవాడు, నావ ఎంతయు చల్లనివాండు, దెవాత్ = (నా) భాగ్య 

వశమున, అద్య = (ఈ) సమయాన, నమమ నువ్భాత్ = నాక ' మిత మెనా(డు, 
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|: 

చన 

టు 

శో, అభయం తవ దదాతు హరో 

విమ్లు రహ్మో రవిశ్చ చన్ల)శ్చ 

హాతా శ తువతుం 

శుమ్భు నిశుమ్నా యథా టేప్, చె SY 

[| అభఅం తుహ చే హారో 

విఖూ బమా రవీ అ చనో ఆ 
బ్ ఫా ద 

హాతూణ సత్తువక్షం 

(చేటః (వవహాతణోన నిప్కూ- నృ! ) 

చన్ల._...( నేవ థ్యాభిముఖ మవలోక్య ) అెచే నిమ్య- మతో 

మమ [వియవయన్యః శర్వెలక ః, వృష్టత ఏవానులగ్నో గతః భవతు 

ET 

భోః _ ఓయి బాబూ) యది సీదాదేళః తథా = సిద్ధా దేశము అశు అగు నేని _ 

ఫలించునేని, చేను రాజ నగుదు నేని, చన్దనం స్మృరిహ్యామి = చండనుని స్మరిం 

పయంగలను _ తేఅ(ప్రునక తెచ్చుకొనంగ అను తప్పును, 

నాకు భాగ్యవళ మున ఇప్పుడు, ఈయెడరున, చందనుండు, చందునిం 

బోలిన చల్లని వాండు, నాక మిత్రము ఐనాండు. అట్టి దైన సిద్దా దేశ మే చెల వేటు నేని, 

తప్పక చందనుని తల౭చుకిొొ నిదను, 

న్లో, ౨౭. దేవీ = గౌరి దుగకా, కుమృ నిశకుమ్భా హత్వా యథా = కుంభఛని 

నిశుంభుని చంపి యెట్లో _ తీ థా = అట్టునుు తివ = నీకు, నీళ| తుపఠుమును చంపి, 

వారక, వీషుః, బ్రహ్మో, రవిః చ చన్ల9ః చ_ ఈదేవతలందణు అభయం దదాతు = 
౯ ద | 

అభయము _ రతణ _ జసంగుదురు గాక, 

అశే_ ఓక _ ఇంక నీతో నేమిరా _ అని తిరస్కారము _ ఏరకుం దల6చు 

కొని, నిష్కు_9మతః = చేను ఇంటినుండి బయటికి వచ్చునప్పు డే, మమ పృష్టతః = 

నానెనువెంట నే అనులగ్నః = త గులుకొ న్నట్లు వచ్చినాండు, (పీియమి తము, 
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[(వధానదజ్ఞధారకో ఏరకో రాజ్మవత్యయకరో విరోధితః, త డ్యాన 

దహా మపి ప్కుత| భాతృ వరివృత ఏవ మే వానుగచ్భామి, ( అనే 

ణిక్కూమన్న న్న మే పిఅవఅస్పో నవ్విలట, పిట్టదో జ్లేవ అణులగ్షో 
గదో భోదు, వధాణదణ్ణభారఓ ఏిరఓ రాఅవచ్చఅఆరో విరోహిదో. 

తా జావ అహం వీ పుత్తభాదువడివుదో వదం పవ అణుగచ్చామి |. 

[ఇతి నిష్కా)న్హాః సర్వే] 

ఇతి (పవహణవిపర్యయో నామ 

అల షష్ట ౬ జ్బు_ 8 

శవికాలకు(డు, మటి, కాపి యాతః = ఎక్కడికో పోయినాడు, (వా౭డే అ 

పోయి ఆర్యకుని కారాగారమునుండి తప్పించినాండు _ టె (పయత్నములలో నుం 

డున్ఫు, ఎక్కు. డికి పోయిచాడో. సరి అడి యుండసీ, పథాన దణ్ణ ధారక 8 = 

(పథాన సేనాపతి, వీరపండు'_ వీరకండు సేనాపతి అని ముండే నిదికాష్టు(డు, 

(ఈ చందనకండును.) మణి వాండు (ప ధానతరుండు _ దండ మనగా సేన; 

సేనాపతిని సాధారణముగా దండధరు(డు' ఆనకున్నను _ దండించు నియోగి 

కాందగినను, ఆ పూవకాఫు “సేనాపతి అన్నమాటం బట్టి ఇక్కడ ఇట్టు చెప్పుట. 

రాజ (పత్యయ కారక _ రాజునకు నమ్మక ము కలిగించువాడు _ ఇతని మాటలందు 

రాజునకు చాల నమ్మకము, మలి యట్రి వాండు _ విరోధితః = శతువుగా చేసికొనం 

బడినాండు, కావున నేనును (= అవా మపి యావత్), ప్రత! భాతృ పరివృతేః = 

కొడుకులను తోంబుట్టువులను కూచుకాకొని, ఏతం = వీనిచే శవి౯జబలనెనే, కాదా 

ఆర్య క నే, అనుగఇ్భామి = అనుసరింతు ను. 

ఇందు “మృచచ్చక టిలో రోహా సేనుని కె వసంత సేన నగలు నింపి పంపువటజకు 

నుండు కథాభాగము బాల గంఫీరారముగ లది, శాకంతలపుపాంకమున ఆనుష౦గిక 

ముగా శకుంత లాదుష్యంతీ గాంధర్వము (11D) జరిగిన ర్వాత్రీమొదలు ఇష్ట ముగిసి 

దుష్యంతుడు శకంతలను వీడొ_నువటిక వారు ఎట్లు కాలముపుచ్చిరో ఆసంభోగ 

శృం-గార-చరిత ము నూ-చింపంబడినది, అమే యిందును ఆయొక్క_ రా తియేయైనను , 

వసంత సేన మునుపు 'మస్దభాగినీ ఖల్య్భవాం త వాభ్య న్దరస్యి అని తలంపోసికొని 

గుటక ల్యుమింగిన ట్రిది రాతి చారుద. త్తీయ్య కౌ(గిటిలో లోపల (ప్ర వేశ పెట్టంబడినదిం 



పమష్టోఒ జు కి 899 

(ఆత డును ఆవధ్య మౌార్హ ములో (x - 18) 

“శ్లరివినములఅమయూాఖ శుభడ ని 
జాల 

నురుచిరవి(దుమ సన్ని భాథ రోపష్టి 

తవ వదనభ చామృతం నిపీ య 

కథమవళో పహ్యాయళోవిప.౦ పీబామి €* అని 

దుష్యంతుండు 7120 లా 

“పీతం మయా సదయమేవ రతోత్స వేషు విమ్బాభరం _ (చూ, బ, వ 

(కొన్నాళ్లు _ అనుట 

అని యన్న కు తలపోనికొని తనయు వసంత సేనయు ఆరాతి వృత్తము నే 

సూచించినాండు, మతీ ఆది యిటలేదు, అది యిక్కడి యంతటికిని వ్యాఖ్యం 

బోలె యగును.] 

ఆటు చతుఃకాలాభ్యంత రము చొచ్చి అక్కడ వేటులు మొదలగు ఎల వారి 
యm య 

తోను. ఎెట్లు గడపినదో సూచింపయబడినది, ఇపుడు అట్లు (పదోపమున వచ్చిన 

మటీ ర్మాతీ భోజనాదికమో*ి ఇపుడు తొలిపనిగా ధూతమ్మకు రత్నావళిని, ఆమె 
యేమియు అనదులే అనియు, చారుద త్త య్య యు ఏమియు అనండులే అనియు, 

ఆమెక ఇచ్చిరమ్మని పంపీనది, ఆముయు (పతిస్నే వాసమ్మానముగా అది వసంత శే 

ఉఊండనిమ్మని తాను తీసికొనలేదు గాక. దీనిచే రాణింబోని వసంత సేన తొను 

సణనిర్దిత దానీ యనుచు సే ఎట్టి చెలెలియక్క_ల స్నే వాము “నెఅపీనదో చనువు 
య 

పొందినదో ఊవాక ఆందుచున్నది, ఇది తప్ప వారికి మతి సమాగమము లేదు, 

నాటక సంహారమునం దప్ప, దశమాంకమున ఇబారుదత్తునితోడ, 
“సమౌశ్వసీతు ఆర్యః, తత గత్వా జీవయతు ఆర్యామ్, అన్య థా అనర్భ్థః 

సంభావ్య తే” అనియు, 

భూతౌ వసంత సేనలు, 

జ్ శ క్ సెనాం దృ స్వా, దిప్ల్యా కళ లిన్ భగినీ ! 

సి _ అధునా కళలినీ సంవృ త్తాన్ని 

అని యొండొరులం బరామర్శించుకొనుటయు నూచించు చనువు ఈరాత్రి 

'నమౌగమమున కుదిరిన టే, 

రా తియగుట ఛే, సందలకడ ని|దపోవు ఒక్క రోవాసేనుం గఅసికొన లేదు 

వానిం జూదుకొనుచు వానితో ఎక్క_డనో ఉన్న రడనికనుంగాడ కలనికొన 
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ేజేమో, అది యిప్పుడు తటిని సమస్క_ రించి స్వాగతము పాందుచున్నది. ఈయుప 

బార|ప కారమును గు ర్రింపందగిన బే, సువర రృళకటిక(పస్తావముచే ఆయింటిదారి(ద్యము 

నకు బాలుండును దానిం దలంపించుటక, వసంత సేనక ఎంతయో జూలి తోచినది, 

మణి వాడు తన యమ్మ క గులు తే నగలులేమి అని బుచ్చినోట ముద్దుగా పలికి 

నందులకు వసంత సేనకు దుఃఖము పొరలివది, అట్లు ఒక్కు_ రాతి సమాగమమున సే 

అన్నివిధాల ఆయింటిీ స్వజనమువో లె వఐపోయినది, ఆయింటియిల్లాలివ లె ఐపోయి 

నది, ఆఫినయము గాదు, హోర్తము, కశ స్నేవాళ్ళు నిమి త్త్సవ్య శక ఇతి వ్నిపతిషిద 

మేఠత్. తథాపి _ వ్యతిప జతి పదార్థాకా ఆ_న్హరః కోపి హీతు$ ఆను భవభూత్ 

యుపన్యనీంచిన స్నే వామిమాంస స్యరణక రాక మానదు, 

అంతట వరమౌనక (డు బండి తెచ్చి వసంత సేనకు తెలిపినాడు, వసంత సే సన 

తాను సొణసువేనికొని వచ్చువణిక తాళుమని యన్నది, వాండు బండిలో తివాసి 

మజ చివచ్చినవాండు, దానిని వేగ కొనివచ్చెదనని పోయినాండు, వసంత సేన సాగసు 

చేసికొనుట ముగియునప్పటికి శకారునిబండి, పుష్పుకరండకమునకు పోవునదే ఏదో 
అడ్డ ముతే గిలినందున ఆచారుద త్తీయ్య దిడ్డి వాకిట నే నిలిచినది. ఆబండిరాక మోత 

విన్ వసంత సేన వచ్చి తెలియక పొరపాటున అది తనకో సమెన వర్ధిమౌ నకు 

బండియే యని తలంచి ఎక్కి కరూర్చుండి తలుఫుమూనీకొ న్నది, అడ్డము తల 

గానే బండివాడు వచ్చి దానిని కదలించి తోలుకొనిపోయి నాడు. ఇంతలా 

ఆగొల్ల ఆర్య కండు కారా గారమునుండి తప్పించుకొని నక్కి_నక్కి_ వచ్చుచున్న 

వాడు వాకిలి 'తెలచియున్న కరుద _త్తేయ్య బంగ శళాలో చొచ్చి తల దాంచుకొని 

ఆడిడ్డివాక టిక డే వచ్చినాడు. అసమయమున కే చారుదతునిబండిని, వసంత సేన 
అలాటి 

కె నదానిని, వర్ధమొనకండు మరల తోలుకొని వచ్చినవాండు, అక్కడ నిలిపి ఎద్దుల 
పరాకున ఉండంగా ఆం చెకి_ నాడు అర్యపవండు, సరి వసంత సేన యెొక్కి_యెన 

దని వర్గమానకండు బండి కదలించి తోలుకొని పోంగడంగినాండు, ఇట్లు రెండు 
బండ్లును పొరపాటున నెక్కిన మానుసులతో ప్రప్పకరండమునక సాగి 

పో౭జొచ్చినవి, ఇతి _ ముగిసినది ఆఅవయంకము, (పవహణ విపర్యయ _ (అనునది), 

బండ్ల మౌాటుపాటు . ఒకరిది మణి యుకరిది అగుట, 

బండ్ల మాటుపాటు అను 

ఆటనవన యంకము 

ముగినీనది 

న యయ వ. అ 
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రీ — 

(తతః (వవిశలి చారుదత్తో విదూవక శ్చ) 

పశ్య పశ్య, పుష్పక రణ్ణక జీర్ణ ద్యానన్య 

స కీక తామ్. (భో, చేక్ట చేక్ట, పువ్ఫకరణ్ఞఅ జిర్ణుజ్ఞాణన్స నస్పిరీ 

చారు... వయస్య, ఏవ మేతేత్ , తథా హి, 

న్లో, వణిజ ఇవ భాన్ని తరవః వణ్యా నీవ స్థితాని కుసుమాని 
శుల్క_ మివ సాధయనో మధుకరపురుపాః [వవిచరన్ని, ౧ 

తతః (పవిశతి చారుద త్తః ... = ఆంతట చారుదత్తుడును విదూపకుల 

డును (పవేశించుచున్నారు, 

పుష్పక రణ్ణక జీశోలా ద్యాన స్య _ పూలబరణి ఆని చెప్పందగినట్లు అన్ని 

పూల చెట్లు కలిగి వాని పూంతచే ఎంతయు సొబగారునడే ఐనను, తోట చాల 

ముసలిది ఇ చాలకాల ప్ర జెట్టుక అది యె _ జీణజా (= ముసలి తోంట అనియు 

చేరుపడినది, సృక్రీకతాం = ఆందముక లిగియుంటను _ అందమును _ అనుటయే, 

ఏవం ఏతత్ _ అయే ఇది _ నీవు చెప్పినట్లు శాంతి ఆందము కలదిగా నే ఉన్నది, 

న్లో ౧. తరవః = చెట్లు వణిజ ఇవ = సెట్టవలె భాన్తి = ఒప్పారు 

చున్నవి, కోసుమౌాని = పూలు, పణ్యాని ఇవ = (అంగళ్ళ) సరకవ లె, స్పతాని = 

ఉన్నవి, కుల్క_౦ = సుంకమును _ అంగడివారు సరకారునక కట్టవలసినది _ సాధ 

య న్ల ఇవ = వసూలు చేయు చున్న వారుం బో లె, మధుకర పురుషాః = తుమ్మెదలు అను 

నాకరులు, (పవిచర ని = తిరుగుచున్నారు, తుమ్మెద అన్నియు ఒక్క. చేషమున 

నుండును _ కుల్క_మువనూలు చేయు ఉద్యోగ స్తులు సర్మా_రువారు ఇచ్చు 

ఒక్క కే విధమెన ఉడుఫులు ధరింతురు గడా “29180” “డ్య్యూటిలో 

ఉండగా, అట్లున్న వి ఆ తుమ్మెదలు (చే. వేం, 

[422 --- వక్ష 
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క ర్నాన్ఫొజ్లి త దారువారితగలతి 

ర్మారాన్మరం యాచ శే ? 
సై కరం (పేరితగోయు?గ కి మథవా 

ళ్ a 
2) స్వచ్చన్ద మాగచ్చతి + 

( (వవిశ్య గువ్యార్యక (వవ హణస్థః ) 

వెటః._రకాతం గావె, యాతమ్. [ జాధ గోణ్యా జూధ ] 
ల అంగాలలో కలకం యం? 

మటే యెట్లో - (పకరు తే = చేయుచున్నా డా ? అథవా = అట్లునుం గాకున్న, 

(పగవాః ఛిన్నక వా= = పము తెగినదా*? కమాళా న నె (కొయ్య -_ దూల మో 

మణీ యేదో డాని) పని నడుమ, (ముగియనందున) ఉబితే 5 జారువారిత గతిః = (అవత 
ఇం 

లికి దారి కడ్డము లేకండునట్లు కొనిపోక అక్క_డ₹ే) విడువయుడిన కొయ్య చే గమ 
య 

నము అడ్డగింపలటడంగా, మౌగాక నరం = వేటు మొౌగజాము, యాచతే = కోరు 
అణాల 

చున్నాండా * అథవా = అట్టునుం గాచేని, స్వ్యెరం |ేరిత నోయుగః = మెల్లగా 

వాని యిచ్చ మెయి _ తబుమక _ తోలయడిన మొడజతకలవా డె, స్వచ్చృన్షం 
య యా 

ఆగ చృతి క్రిం = తనయిచ్చ మెయి చాల మెల్ల గా వచ్చుచున్నా6డా * 

ఏమి యగును ఈయాల స్యమునకు శారణము € తనకు ముందు రస్తామో (ద 

మణటియుక బండి మెల్ల గా తనకు అడ్డము గా పోవ్రచున్నందున దానిని తప్పించుకొని 

ముందునకు రాలేక పోయినాండా? దారిలో ఇరుసు విటిగి దానిని మౌపీ౯౦చుకొన 

నో కాయించుకొననో వలసివచ్చినదడా పగ్గము తెగినదా* దారిలో అడ్డము గా 

సగముపనితో విడిచిపోయిన దూఅమో నుజేడె నను బరువుకొయ్యలో ఆడ్డముత గిలి 
నవా€ తేక ఎడ్డను మెల్లగా తోలుచు తన "యిచ్చమెయి, చను అఘము లఘు” 

అన్నానే _ ఆమౌటలను సరక సేయక వచ్చుచున్నా డా * 

గుప్త ఆర్యక (పవవాణసః _ రహస్యము గా (చందనుని చే కాపాదడయబడిన 

ఆర్యకండు (తన) బండిలోనున్న వాండుగ్యా చేటుండు వధకమౌనకండు (ప వేశించు 
చున్నా6ండు, వానికి ఇప్పటికిని తన బండిలో వసంత సేన లేదనియు ఆర్యకు(డు 

ఉన్నాండనియు. తెలియదు, వసంత సేనయే యున్నదని తిలంచియున్నా6డు. 

మె. లేయ చారుదత్తులప ఏసంబేవాము లేదుగడా _ వారును వసంత సేనయే 
కొనిరాంబడినది అని యనుకొచున్నారు, 
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ఆర్య( న్యగతమ్ ) 

న్లో, నరవతిపురుపాణాం దర్శనా ద్భీతభితః 

ననిగడ చరణత్యా తావ శేపావసారః 

అవిదిత మధిగూఢో యామి సాధో స్తు యానే 

వరభ్ళత ఇవ ఏజే రథీతో వాయసీఖిః, 3 

అహో, నగరా త్పుదూర మవ కాన్తొ 2-స్ఫి. త పృ మస్మా 

త్స)వహణా దవతీర్య వృషతవాటికా గహనం (వవిశామి. ఉ తాహా 

వో, 3, నరపతి ఫురుపాణాం = రాజఫురుషుల _ రాజునౌాకరులయిన 

పోలీసువారికి దళకా నాల్ = అగపాటువలని _ కంటంబడుదునో అని _ ఫీతఖీతః = 

ఎంత యు భయపడినవాండ మె, స + నిగడ చరణత్వాత్ = సం కెలతో కూడుకొన్న 

పాదము గలవాండ నగుటవలన, సావశేష అపసారః = (ఖెదునుండి తప్పించు 

కొనుట సగము మిగిలియున్నవాండ-.నె ఖైదు గుర్తు సంకెల తీజపోక చాకాలిలో 

సగము మిగిలియే యున్న వాడె, తు = మటి, సాధోః = పరాథ౯పరాయణు. 

-డెన ఆసాధువు _ చారుదత్తుని యొక్క; యానే = బండిలో, అవిదితం = రహస్య 

ముగా, ఎవరికి తెలియకండ, నీడే = గూటిలో, రఠ్నీతః = శాపాడంబడిన;ు పర 

భృతఇవ = కోయిలగ ౦డువలె యామి = పోవుచున్నాను, 

అక్కడ వీరకచందననలచేత పడి తప్పించుకొన్నవాంద నైనను, మరల 

దారిలో ఏపోలీసువాండు చూచి ఏమిశేయునో అని దిగులుకలిగియే యున్నది, జక 

శాలిలో సంకెల ఊడక ఆఅశ్రేయున్నందున, వీంజవరో తప్పించుకొని పరారియైన 

వాడురా అని పట్టువడు గుర్తు అంటుకొనియే యున్నది, చూచిన వారికి 

దొరకిపోవుదును, పాపము _ ఈ “సాధువుబండి చై డె వికముగా దొరకినందున ఎవరికి 

తెలియకుండ అందు ఎక్కి కూ7ూ-చుక౯ాంటిని, కాకలచే తవు గూటిలో శాపాడంబడు 

చున్న గండుకోయిలలాగు ఆన్నాను, 

ఆహో _ ఫర్వాలేదు _ నగరాత్ సుదూరం అపకా న్తః అన్ని = నగరము 

నక చాలదూరము దాటి వచ్చితిని, తత్ = కావున, అస్మాల్ |ప్రవవా ణాత్ 66 = 

ఈబండినుండి దిగి తోంటజీబుతోనికి దూటుదునా? ఉ తాహో = లేక, (ప్రవనాణ 
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(పవహాణ స్యామినం వ శ్య్వామి, అథ వా కృతం వృతీ.వాటికా గపహా 

నేన అభ్యువవన్న వత్సలః ఖలు త్మతభవా నార్యచారుద తః 

గూయతే, త త్సృత్యథీకృత్య గచ్చామి. 

న్లో, న తావ దస్శా ద్వ్యననా ర్షవోళ్టితం 

నిరీక్ష్యు సాధుః నము_వైతి నిర గతిమ్ 

శరీర మేత దత మోద్భలళీం దాం 

ధృతం మయా తన్య మహాత్శనో గు 9, ర 
లాలా ma న. 

స్వామినం పశ్యామి = బండసాంతగానిని చూతునా *€ బె వికము గానెనను వాని 

బండి దొరకటచే, (వానిపేరు నొప్పచే కాపాడంబడుటు వాని సాయము దొరక 

టయే కదా ఐనది, కావున ఆ కృతి జ తతో అయనంజూతునా * అధవా = ఎందు 

అథ ఆలోచన _ కృత ంవృకు ... "నేన = తోంటజీబు వలదు, అభ్యుపపన్న వత్సలః = 

తనరతుణంగోరి యాళశయించిన వారియడ ఎంతయు వాత్సల్యము ~ తల్లికి బిడ్డ 

యందుగఅ దయ పీతులవంటిదయ్మపీతులు గలవాడు గదా _ ఆపూజ్యుండు( = తత్ర 

భవాక, చారుద త్తీయ్య _ తత్ = శావున, (పత్యజీ కృత్య = ఏదురుగ నగపడి, 

చూచిదళకానము చేనీకొని మటీ _ గచ్చామి = పోయెదను, 

వో, ర, అస్మాత్ వ్యసనాత్ = (నిప్కారణము గ చెజనుంపయిుడిను 

యీ దుఃఖమును౦డి, గవఉలీతం = [కొ తగా తప్పించుకొని లేచినవానిని _ నన్ను, 
భి pa.) 

ససాధుః తొవత్ నిరీక్ష్య = ఆయన గన చూచి _ ఆసజ్ఞనము గన చూచి, నివృ౯ 

తిం = ఎంతియో సంతోపుమును _ ఊజటను, సముెపితీ = పొందంగలండు, 

ఈద్భశీం దళాం = ఇట్టి దశను, గతం = పొందిన), ఏతత్ శరీరం = ఈ చేవాము, 

తస్య మహాత్మనః గుణెః = ఆదొెడ్డ వాని (సద్) గుణముల చేత, మయా ధృతం = 

(నాకు) (బదికనది, 

“గణిక పవవాణం బహి ర్యానం” బోగముదానిది బండి బయటికి పోవునది _ 

అని అక్కడి మాటలం బట్టి ఊహించి యెక్కి_తిని, మటి చందనకుని విచారణలో 

అడి చారుదత్తునిదనియు వసంత సేనను ఎక్కి_ంచుకిొనవలసినదనియు, ఆసానమున 

"నేను ఉన్న వాడ నెతిననియు అక్కడ 'తెలియవచ్చినది. (వసంత సేన పేరును, 

ఆయన పేరును విని, వారి గొప్పను తలంచుకొన్సి నన్ను కాపాడినాండు చంద 
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చేటః.__ఇ్రదం త దుద్యానమ్, యావ దువనర్నామి, (ఉవ 

నృత్య) ఆర్య మై లేయ, [ఇమం తం ఉజ్ఞాణమ్. జావ ఉవసప్పామి, 

అజ్ఞ మితేఅ క్ 

విదూ.___భోః, పియం తే నివేదయామి. వర్షమానకో 

మన్త్ర్యయతి,. ఆగతయా వసన్మసేనయా భవితవ్యమ్. [ భో, పిఅం 

డే ణివేచేమి, వడ్డమాణప మనేది, ఆగడావ్ వనన్నసేణాఏ 

హోదవ్వమ్ ] 

చారు. వీయం, నః |వియమ్, 

విదూ__దాస్యాఃపు తే, కిం చిరాయితో ఇసి? [ దాసీవ 

పుత్వా కిం చిరందో సి] 

చేటః_ఆర్య మై కోయ, వూ కువ్య, యానా న రణం 

వినత మితి కృత్యా గతాగతిం కుర్యం శ్చిరాయితో ఒస్ఫి, [ అజ్ఞ 

మి. తేల, మాకువ్ప, జాణక్టలశే విశుమలిచే త్రీ కదుఅ గదాగదిం 
క లేనే చిలఇదోష్ట్మా ] 

నకండు ఆపేరుశెప్పియే వీరకని (త్రోసి కాలితో తన్ని తటిమినా(డు. అట్లుకాక 

ఆట పట్టుకొనబడియేయున్న, ఇంక చేమున్నదిి ఇప్పటికి చంపి వేయయబడియుందును 

గదా, చారుదతుని పేరు నిజముగా నున్ను (బదికిం చినది, 
అజ 

ఇదం తేత్ ఉద్యానం _ ఇది ఆతో(ట, (పుప్పక రండకము అనంబడునది, 

వధకామానకః మ నయతే = వధకామానక(డు మౌటాడుచున్నాండు _ 

శావున వసంత సేన వచ్చియుండవలయును_ఆచే నీక (ప్రియము ఎలింగించుచున్నాను, 

(ప్రియం నః... సంతోషము, నావ సంతోషము, దాస్యాఃపుత్ర = అంజాకిడుకా _ 

తిట్టు _ ఐనను చనవుగలనౌకరు వధకొమొనకు(డు పడీ సమాధానము చెప్పుకొన( 

గఅండు _ అది సామాన్య మెన తి ము, =. 

యానా _సరణం విస్మృత ం ఇతీ ... = బండిలివాసీ మజవంబడినదని దాని 

ఫోసవముయిన రాకపోకలచే ఇంచుక ఆలస్య మెనది, పరివతేజాయ _ (తిప్పరా. లా 



ఛారు__వర్ధమానక, పరివర్ర్రయ (పవహణమ్, న ఖే 
మై కేయ, అవతారయ నన న్న సేనామ్. 

వీదూ.___కిం నిగడేన బద్ధా వస్యాః పాదౌ, యేన స్వయం 

నావతరతి? ( ఉత్రాయ [వవహణ ముక్షాట్య ) భోః న వనన్నసేనా, 

వన న్యసేనః ఖు 'ల్వేహః, [కం ణిఅలడేణ బద్దా వ గోడ్డా, దేణ నఅం 

ణ ఓదశేది, భో ణ వన న్నసేణా, వన నృసేణో క్ట ఏసో |]. 

చారు...వయస్య, అలం వరిహాసేన, న కాల మేత. తే 

న్నేహః. అథవా స్వయ మే వావతారయామి, - (ఇ త్యుత్మిప్టతి, 

ఆర్య-_--( దృష్టా ) అయే, అయ మేవ [వవహణస్వామా: న 

కేవలం [శుతిరమణీయః దృష్టిరమణీయో ౭పి, హాన్త, రత్నీతో 

ఇసి, 

చారు_--([వవహణ మధిరుహ్యూ దృష్టా చ) అమ్ త తో 

2_యమ్ ! 

అవతారయ ,., = వసంత సేనను దింపు. కిం నిగజేన ,., = ఏమి సంకెలతో 

కట్ట(బడియువ్న దా ఆమె పాదాలు, దాన సొంతముగా దిగంజూలదా* (దింపు 

మనెద వేల) అనుచు లేచి బండితెజచి _ వెనుక మూంత యున్నది _ దానిని 

తొలణించి, ఓయి, కాదు వసంతసేన _ మణెవ(డో వసంత సేనుండు గదా 

వండు, అలం పరిహాసేన = మాను ఎగతాళి, న కాలం అపేవుజే స్నేహః _ 

అనురాగము కాలమును _ విలంబమును _ కోరదయ్యా _ ఓవకాదు _ అనుట, 

అథవా. నీవు వలదుే _ స్వయం ఏవ ,.. = నీనే సాంతముగా దిం పదను, 

ఆర్యవండు చారుదత్తుం జూచి _ అయే = అపో _ సంతోషము సేవ 

అం (శుతీరమణీయః = (గుణముల చే విని కికి మా(త్రము రమణీయు౭డు (= పియుంద్పు 

కాడు _ దృష్టి +, = చూపునకను రమణీయు(6డు, ఎంత అందగాండయ్యా ! - 

అని ఆనుకొనుట, అయీ _ ఆశ్చర్యముగా నున్నది _ రశ్ కః ఆయన్ = మటే 

యిత(6 డెవరు * 
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ఇ శ కరికరనమ'బాహుః, సింహావీనోన్న తాంసః, 

వృథుతరనమవ యో, స్వా మలోలాయ తావమ్*, 

కథ మిద మనమానం (పాప్త ఏవం విధో యూ 

వహతి నిగడ మేకం పాదలగ్నం మహా తా, ౫ 

న్లో, ఏ. ఆర్యనండు గొల్ల వాండైనను రాజు శకావలసీనవాండు _ ఆ లక్షణా 
అన్నియు ఉన్నవి _ ఊరక చూచినమౌకన ఇారుదరత్తుండు వణికాంచు 

చున్నాండు _ పరికింప6ందగును, కరికరసమబాహుః _ భుజములు _ ఏను6ంగుతొం 

డమువ లె _ పీవరమాంసలమస్ఫణయు గా _ ఆజానువులుగా _ ఉన్నవి (అనుట, 

అట్టివి కలిగియున్నాండు, నీంవా క్ట్న ఉన్నత అంసః = మూాపులు _ నీంవామునకుం 

బోలె _ కండ గలిగి ఎకుగా ఉన్నవి _ అటి మూపులు గలిగియున్నాండు, పృథూ 
pa.) 6౬ 

తర సమ వతుూః = ఉరము _ విశాలముగా (ఎగుడుదిగుడు లేక ఏకరీతిగా ఊద్దామ 

ముగా ఉన్నది, తామ లోల ఆమయతాక్నః = ఎజబిగ్కా కన్నులలో ఎటుపు _ మహో 
అ 

ప్రురుషలతేణనులళో చేరినది _ ఈ. రా, చ, లవకుకులకన్నులలో జనక రాములు 

ఎఅినను _ ఎజిచారలను పరికించి నారు _ “చేతే పున ర్య ద్యపి రక్తనీలే. అని 
ఆది (=) జానే 

నానన 

అన్ 

జు (భయము గలదు గదా దాన) తరళముగాను విశాలముగాను ఉన్నవి కన్నులు 

అట్టికన్నులు కలిగియున్నాండు _ (ఎవండగును వీ(డుక్రి యః = (ఎవండో _ 

అనంగా వీండు, ఏవం విధః = ఇట్టి మహో పురుషలతృణములు గలిగిన వాండ య్య, 

మహాత్మా = మవాత్ముండు _ మహాప భౌవముగలవాండు, ఇదం = ఇదిగో ఈ, అస 

మౌనం = తగని _ ఈమౌవాత్మ్య్యమునప అనురూపము గాని, పొదలగ్నం = పాదము 

సం దగులూూనియున్న, ఏకం నిగడం = ఒకసంకెల, వవాతి = వెరూచు 

చున్నాండు, అటి ఇతండు, కథం పా పః = ఎటు దొరకినాండు, ఇందులోనికి 
వా అనో య 

ఎటు వచ్చినాడు! 
య 

ఎవ రితండు! కథం (పా ప= ఎట్టు ఇందులోనికి వచ్చినాడు! బాహు. 
అటో 

వులు _. మూఫులు _ వక్న్షస్సు = అన్నియు గొప్ప స్మమౌట్టు లక్షణములు కలవి-గా 

ఉన్నవి. మటి ఏలోకో _ కన్నులలో సాధారణముగా మగవానికిం దగనిద్వి 
ర్డీ - తక 

లౌల్యము ఉన్నది _ అది రక సవాజమున్కు పురుషునికి భయ కార్యమును , అట్రి 

ఫీనికి ఇంచుకయు తగనటు ఒంటి కాలికి సంకెల తగులుకొని యున్నది! 
య 
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తతః కో భవా౯ా, 

ఆర్య. శరణాగత గోవాల| వకృతి రార్యకో సి, 

ఇారు. కిం ఘోషా డాసీయ యో ఒనా రాజ్ఞా పాలకేన 

శ్చాద్య ? 
ళు 

వారు 

CAR విధి నై వోవసీత స్వం చకుకివయ మాగతః 

అవి (పాణా నహాం జహ్యాం, నతు తాం శరణాగతమ్, ౬ 

(ఆర్యకో హర్షం నాటయతి ) 

చారు__వర్గమానక , చరణా న్నిగడ మవనయ 

తతః కః భవాకా _ కావున అడిగెదను _ ఎవరు నీవు? శరణాగత: _ (నీకు 

శరణాగతు(డను _ అది నన్నుం గూచి౯ తొలుతచే నీతో చెప్పవలనినమాట _ 

నొల్ల పుట్టువను, వుట్టువుం జెప్పుట వినయమునను_ఎదుటి వానియందలి గెరవమునను* 
ఆర్యవండను, కిం ఘోేసాత్ ఆనీయ ... = ఏమి, గొల్ల పలైనుండి తెచ్చిపాలక 

రాజు చేత ెజం బెట్టయిడినాండే అల్ల వాండు _ వాండవా నీవు * 

న్లో, ౬. త్వం = నీవు, విధినా ఏవ = విధిచేక సే, ఉపనీతః = నాకడక 

కొని రాంబడ్కి  చమువిజషయం = కంటికి అగపడువాండ వగుటన్తు ఆగతేః = 

పొందితివి, ఆపి (పాణాకా = (నా పాణమ్మునైనను, తెనుగున ఏకవ,, సంస్కృ 

తమున బవావ. జహ్యాం = విడుతును, తు = శాని, శరణాగతం త్వాం న 

(జహ్యాం = శరళాగతుని నిన్ను విడువను, 

చరణారళ్. నిగడం అపనయ _ పాదమునుండి సంకెలను ఊడ దీనీ జేయుము, 

ఆర్య అప వీ తాని నిగడాని _ సం కెళ్ళు తీసీ జేయయబడినవి, దాన నే మణి 

"వీజువి _ సంశలలే _ ఈంబడినవి తగిలింపండినవి _ అంతకం కును ఓ 
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మేట8._య దార్య ఆజ్ఞావయతి, (తథా కృతా) ఆర్య, 

అవనీతాని నిగడాని, [జం అజ్షో ఆణవేది, అజ్ఞ అవణదాళఇం 

ణ్గ ఖాబం |]. 

ఆర్య స్నేహమయా నన్యాని దృఢత రాణి దత్తాని, 

ఏదూ.__నంగచ్చన్వ నిగ డాని, వీహో ఒసిముక్షృః, సాంవతీం 

వయం (వజిప్యామః, (సంగచ్చేహి శీఅడాఇం, ఏసో వి ముక్కో-. 

నంవదం అమ్మే వచ్చిస్పామో 1! ] 

బారు... ధి క్నానృమ్, 

ఆర్య---నఖే చారుదత్త్స, అహా మపి (పణయే చేదం (వవ 

హాణ మారూఢః, త త్ల నృవ్యమ్. 

దృఢత రాణి = గట్రియెనవి _ (ఏలయన, ఇవి స్నేవామయాని _ స్నేహాఫువి, ఆమా 

టంగొని మె తేయుండు చారుదత్తునికిం జెప్పుచున్నా(డు'. సంగచ్చస్వ నిగ డాని = 

త గిలించుకో సంకెలలను, స్నేహఫుసంకెలలు _ పరస్పరయమెనవి స్నేహితులకు _ 

వాండు తగిలించుకొ న్నా (డు నిన్ను ౦గూచిళా _ నీవును తగిలించుకో _ చాని తోడి 

స్నే వామునశె నవి, ఇనుపసంకెలలు పగచే చేతితో తగిలింపంబడునవి _ పగుల? 

గొట్టవచ్చునవి స్నేవాపు సంకెలలో మనసున మనసుతో తగిలింపయుడునవి _ 

సులువుగా తివిచివె వరానివి, 

మటియు రాజ న్మిగవా పాత్రని సంకెలలు నీవు ఊడ్చితివి, కావున నీవు 

రాజని|గ వామునకు పాల్పడితివి _ ఈసంగతి రాజునవం చెలిసీన ఆతడు నీవు 

ఊడిన వాని సంశెలలను నీకు తేగిలించును. కాదా _ మనకు తేగిలించునూ, అది 

మె కేయుని యభిప్రాయము _ సాంప్రతం వయం (వ్రజిస్యాముః = ఇప్పటికి మనము 

పోవుదము _ ఆన్ మె తేయుని భావము, 

“(వజి ధాతువు సకలగత్యథ ౯ ములుగ లది, అది చారుద త్తునికి “ఇప్పుడు 

మనము పొందుదుము _ సంకెళ్ళను _ అని శేపముగా _ అథజాముకాంగా _ అది 

అశ్లీఅమని _ ధిక్ _ చీ_ ఇసీ ఏమి మాట ఆది అనుట. శా నమ్ _ అడంగును గాక 

అయక్షీ అము, అని యనుచున్నా6ండు, అహం అపి = -జీన్సును _ నేను అన్ననో, (పణ 

యేన = నమ్మక ము చేత _ విసంభములేత _ ఇందైన మన, కంతగా అపాయము 
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నం 

ఇారు__అలంకృతో 2 2_స్ఫ్రే స్యయం గ్రాహ నణయేన భవ తె, 

రర__అభంనుజాతో మిమవామి, ఆ $ అభ్యనుజ్ఞాళ భవతా గను చా 

చారు.___గ మ్య తామ్ 

ఆర్య___భవతు, అవత రామి, 

చారు___నఖే, నావతరితవ్వమ్. [పత్యగావనీతనం యమనన్వ 

భవతో =లఘుసంచారా గతిః, సులభ పురువనంచా నే ౭._స్ఫ్రీ 

న్స)దేశే (వవహణం విశ్వాసము త్పాదయతి, త త్సవహాశోే (నైన 

గమ్య తామ్, 

ఆర్య... య థాహ భ వాక, 

వారు. 

న్లో, తే మేణ (వజ గాన వాకొ, 
థి 

ఆర్య. నను మయా లబ్ద భవా న్నాన్గనః 

ఉండదని _ తత్ త నవ్యం = “ఆది? మన్ని ంపవల నీనడి _ “కావుని మన్నింపవలని 

నది, స్వయం(గావా (పణయేన = నీవై కొన్న యానమ్మక ము చేతే ను స్నేహము చేతను, 

అలంకృత ః అన్ని = అలంకరింపయబడితిని _ నీవు కలిగిన యెడరున, నీవు నావా. 

డవు, నేను నీవాండను _ అని నీవు తోంపంజేయుట చేత _ అభ్య నుజ్ఞాతః = నీచే 

సెలవుగొన్న వాండ నె, పొంగోరెదను, (ప్రత్య(గ ఆపనీత సంయమన స్య = (కొ త్రగా_ 

ఇప్పుడే _ తొల౦గింపంబడిన కట్లు _ సంశకెలలు _ గల నీకు, అలఘు సఖ్భ్బ్యారా = 

వడిగా, సులువుగ్యానడవ లేని _ అడుగులు పెట్టంజాఅని _ నడక యగును, *“సంవారాి 

అని పొ, ఎంతయు అడ్డము క లిగినట్టు తడబాటు కలిగిన దగును, సులభ పురుష 

సఖ్బానే అన్ని కా (పదేశే = సులవుగా _ ధారాళముగా జనుల సంచారము గల 

ఈచోట _ జనులు లేని చోట పోవుబండి సందేహము కలిగించును, అట్లుగాక _ 

బండి మంచి నమ్మక మునక కారణ మగును _ ఎవరికి తొంగి చూచుట సోదాచూచుట 

మొదలె నవి చేయవలయునని తోంపదు కావున బండిమాందెనే పోవుదువుగాక, 

యథా౭_వహా భవాకా = నీవువెప్పినది సరిగానే ఉన్నది, అస చేసదను, 

శో 2.  శేమేణ= శేమముతో _ నిర పాయము గా _ చాస్ధవాక (వజ = 

నీబంధువులం (1 తో) జేరుము, వారేల* భచవాకా =” నీవు, చాంధీవః = బంధ 

వుండవు మయా లస్ధః నను _ నాచేత పొందంబడితివి గదా. భవతా = నీచేత, 



412 మృచ్చకటికమ్ 

బారు. 

నర వ్యో ౭_స్మ్రీ కథా" నెేషు భవతా, 

ఆర్య. స్వా శాన విన్గర్య కే ! 
వాను 

తాం రకును వథి (పసయాన్హ్మ మమరాః, 

ఆర్య... సంరఖీతో ఒపహాం త్వయా, 

వార్ము 

చ్యైర్భార్యైః వరిరవీతో ఒసి, 

ఆర్య... నను హే త (తాప్ కూతు ర్భృ వాక. ౭ 

చారు_య దుద్య కే పాలకే మహతీ రతా న వర్శతేే త 
చ్బ మవ కామతు భవా౯ 

కథా న్లరేవషు = (ఆయా (పస్తావములదపందుు సుతే ౯ వ్యః అన్నీ = స్మృరింప (దగిన 

వాండను అగుచున్నాను _ అందందు ఆప్పుడ పుడు నన్ను స్మరింతువు గాక , ఆది నాక 

చెప్పవలయునా * స్వాత్మా అపి విస్మర్య లే _ నాళరీరము సయితము _ నేనే సయి 

తము _ మజవంబడునా, మజవయుడుదునా ౪ పథి (ప్రయా నం = చఊారిం బోవుచున్న, 

త్వాం = నిన్ను; అమరాః = దేవతలు, రకు న్ను = కాషపాడుదురుగాక, ేవత లేమికి 

నిజము చెప్పుచున్నాను _ అహం = నేను, త్వయా = పీశేత, సంరవీతః = 

చక్కు_-గా శాపాడంబడితిని _ శావన్న ఎప్పుడో పట్టువడి (పాణము కోలుపోయి 

యుందునే, నీను కాదు నిన్ను కాపాొడినది, నేను సీమి చేసితిని నిన్నుం గావ? 

సీ భాగ్యముల చే అద్భృష్రముల చే _ దై వములచే _ నీవు శాపాడంబడితివి _ మటే 

పురుషుని చేత కాదు, అది నిజమే అనుకొనుము _ అయినను _ అందును _ దైవము 

కావించిన రక్న్షణమందును, నీవే "శే కాతువను _ నీయింట దూటితిని, నీబండియొక్కి 

తిని నీచందనక చేత పడితిని, నీవసంత సే సేననె తిని నిన్నుంగంటిని _ 'సవళకామును 

అట్టు 'వైవచేష్ట లే ఐనను అందు (ప కాశళించినది, కార్యకరమెనది _ _నీవే_.నసీసపే 

ఉద్య తే పాలకే=పాలవండు వూనుకొనిన మవాతీ రమై=మిక్కు టమయిన 

శాపు _ పోనీని క్షైదు, యత్ నవతకాతే = దేన కలుగకుండునో _ తత్ _ 

శీఘ్రం అప్మశ్రామతుభచాకా = నీవు త్వరగా తప్పించుకొ(ని నీచోటును నీవారిని 
చేరగుందువో. నీకె పాలకుడు మరల పూనుకొనులోపల తప్పించుకొని స వారిం 
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ఆర్య. ఏవం పున రర్భనాయ, ( ఇతి నిప్కూ- నః, 

బారు. 

ర్ట క ంలేస్టివం మనుజవ లే ర్భహా ద్వకలికం 

స్థాతుం హి తణ మపి న (ప్రశస్త మస్మిక 

మె కేయ, ఖీవ నిగడం పురాణకూవే 

వ శ్యేయుః వీతివత యో హి చారదృష్ట్యా. ౮ 

( వామావ్నే, స్పన్లనం సూచయిత్యా) నటే మై కేయ వన న్నసేనా 

దర్శనోత్సుకో ఒయం జనః. వళ్య, 

జేరుము, ఏవం = ఆలాగే, ఫునదకాశజానాయి _ మరల అగపడుటక _ "పెద్దవారి 

వలన సెలవుగొనుకమము ఇది _ చేను పోయెదను అనక, పోయివ చ్చెదను అను 

టయు, వచ్చెదను అని మాత్రమే చెప్పుటయు _ “సెలవుగొందును అనుటయు _ 

మర్యాదతోడి ఆమం తే ణము పలు తెుంగులు, 

ఛో, రా ఏవం = ఇటు, మనుజపటేః = రాజునకు, మవాశ్ వ్యళీకం జా 

గొప్పయ్మపియమును _ చేసి అన్మికా = ఈయెడ _ పుప్పకరండకమున, ఈణం 

అపి సాతుం = నిముసమెనను ఊండుటక్క, న (పళ సం ప్రీ = శ్రాఘ్యము కానే 
య రా | అలాటి య 

= పూత _ పాడు _ oh కాదు. మె తేయు(డా _ నిగడం _ సంకెలను, ఫురాణకూ 

చావిలో, శ్షీప = పడ వేయుము, హీ = ఏలన, శీతీపతయః = రాజులు చార 

దృస్ట్యా = వే(గుచూపున, ప శ్యేయుః = చూతురు, కనిపట్టుదురు, చామాక్షీ స్పన్ల 

నం = ఎడమకన్ను అదరుటను, ఆయం జనః = ఈజనము _ దీన అనుట, ,.. = 

దళకానడత్సుక ః = చూడను ఉవ్విళులూటుచున్నా౭డు ల ఉన్నాను, 

ఇట్లు రాజునక ఇంత ఆ్మపీయము చేసీ ఇంకను ఇట ఉందందగదు _ పోవు 

దము పద, ఇంటికి. ఆసంకెల ఎక్కడను అగపదంగూాడదదు, రాజులకు జేయ 

చూపులు _ దానిని ఆపాక బావిలో _ సాధారణముగా ఎవరును కనిపట్ట నేరని చోట_ 

పాణ వేయు ము, 



414 మృచ్ళకటికమ్ 

నో అవశ్యతో 2-ద్య తాం కానాం 

వామం స్ఫురతి లోచనమ్, 

అకారణవరిత సృం 

హృదయం వ్యథ లే మమ, వొ 

త దేహీ, గచ్చావః (వరిక్రమ్య ) కథ మభిముఖ మనాభ్యుదయికం 

(శమణక దర్శనమ్, ( విచార్య ) (వవిశ తయ మునేన వథా, వయ 

మ వ్వనే (నన వథా గచ్చ్బామః, 

( బ్రతి నిప్కా-) నృః ) 

ఇ త్యార్యకాపహరణం౦ నామ 

సప్త మో ౬ బ్బ 

నో, ౯, శాం కాన్తాం = ఆ రమణిని, అపళ్యతః = దూడనినాకు, అద్య = 

ఇప్పుడు చామం లోచనం స్ఫురతి = ఎడమకన్ను అదరుచున్నది. మమ హృదయం= 

నాజెందమును, అశారణపరిత్ర స్తం = నిప్కూరణముగా భయము (గొన్నచె, 

వ్యథ తే = బాధపడుచున్నడి, 

నిపష్కూరణ _ అకాండ _ వాతా సవ్యథ _ కలుగుచున్నది, ఎడమ కన్నును 

ఆదరుచున్నది _ రెండును గొప్ప అవళననములు _ అమెకెన చూడం గోరికతో 

ఈ రెండు ఆవళకునములును _ మిళితమెనవే_ తల్ ఏహి = మటీ రమ్ము _ పోవుదము _ 

అందుల కై య పరికమ్య = రెండు అడుగులు నడచి _ ఇంతలో _ కథం = ఎట్లు ! 

అభిముఖం [శ్రమణకదళకానమ్ = ఎట్టయెదుట (ఈ) (శ్రమణక(డు అగపడుట _ 
అదియు అవళకన మే _ అనాభ్యుదయికం = అభ్యుదయముం గూపకొనిది _ మిక్కిలి 

కీడుంగగూచుకానది _ అనుట, రవంత తడి _ విచార్య = ఆలోచించుకొని _ ప్రవిళతు 

అయం .., = (పవేశించిపోనీ వాడు ఈదారి నే _ ఇంక _ గచ్భామః = పోవుదము, 

పాపము, వారుత్తునికి ఇన్ని అవళకనములు ! ఏమగునో * 

ఈ యంకమున వారుదతుండు వసంత సేనతోడి వి సంభవిహారములక ఆసపడి, 
టు 

మతు మె కేయుంగాడి జీర్ణ పుష్పక రండ కోద్యా నమునకుం బోయి 'పతీవీంచుచుండి, 
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అలానే 

nm 

తేన యేర్పాటు మేరవ ఆమెను ఎక్కి.౦చుకొొన్న తన బండి ఇంకను ఏలరాలేదో 

ఆని యనుకొను చున్నాడు, ఇంతలో వర్భమానక(డు బండితోలుకొని తోటక 
వచ్చి చేరినాడు, అంత వసంత సేనను దించుకొన బండి తలుఫు తీయగా, ఆచోట 

తానెన్న(డు చూడని [కొత్త పురుషుడు మహాపురుషలతేణ లక్షీతుడు అగపడి, 
తాను గోపాలదారక(డను, అల్లయాయార్య వండ నని శరణుబొచ్చి నాడు, చి త్రము 

ఆశ్చర్య సంతోషములతో నిండి పోయినది, తాను (పాణములనెన విడుతును ఆతని 

రకీంచుటక అని నిశ్చయించుకొని, ఆతనిశాల మిగిలియున్న సంకెలను ఊడ్చి 

తోట (పాశ చావిలోపార వేయించి, తన బండిలో పోవుటయే సులువు, శేమ 

కరము అని ఆతనిని అంబే స్వజనముం జేరయబంెపిను, 

ఆతనితోం గాని మతెవరితోం గాని ఒక్క మాటయీని మాటాడ తోంప 
లేదు, అది యింతంతయనరాని రాజాపథ్యము, ఏవేం చూచునో యన్న శంక, 

ఇక అక్కు_డ నిముస మేని యుండరాదు _ అని ఇంటికి తర లెను, 

మననున వసంత సేనం జూడ నత్యంతోత్క_ం౦ఠ. క న్నదరినది (శమణవం 

డెదు రైనాండు, మనసు ఏదో చెప్పరాని వెత కడుచుచున్నది, అవళకునములు ! 
నిసవిస ఇంటికి పోవుచున్నా (డు, 

ఇతి జు స్ర్రమౌాజ్క_ః 

ఆర్యకుని ఆపహరణము అను 

ఏడవ యంకము 

ముగినీనది 
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(తతః (వవిశ త్వార్హ) చీవరహాస్తో భిశ్సుః ) 

భిక్సుః._.అ ), కురుత ధర్శనం చయమ్, (అజ్ఞా, కలేధ 

ధమ్మశం చ అమ్ కి 

బాకి 
ల 

ఆ(దకా -ఏీవర హూస్తః = తడి సన్నాసీగుడ్డను, కవిని, చేతగలవాండ్ 

భికుకః _ కాక్యసన్నా్యానీ _ (ప్రవేశించును, _ వీడు పూవా౯ంకాంతేమున చారు 

దత్తునికి ఆగ పడినవా౭డే. వా౭డెనను ఎవండు _ ౪? ఆర్య చారు దత్తుని కడ సంవాహ 

కు(డుగా నుండి, తరువాత ఆశయహీను డె, జూదరియె, అందులో ఓడి చెబ్బలు 

తిని కడపట వసంత సేనచే సఖివనికి వానిబాకీ కట్టి విడిపింపంుడి, తరువాత 

(బదుకె రోత గలిగి (శమణకు.డెనవాండు. చారుదత్తుండు వానిని ఏలాకో గుర్తు 

పట్టలేదు _ వేసము మాటినందుననుు, తనవద్ద మౌనుకొనిపోయి. చాలశాలమెనందు 

నను, ఇపుడును దూరాన (శమణనండు అని కాపాయాదిక జేషముచే దూరాన 

నుండి చూచి ఫలానా అని యొటుంగనక్కు_ణి తలేనందునను చాలినంత దగ్గ అకు 

రానందునను _ ఆన వాలుపట్టక విడువంబడినవా(లడుం 

మటియు శశాగుండు సంస్థానకుండును కు సువముకరండక జీళోకా ద్యానమున కే 

పోయియు న్నా (డు, తోక కాడికి తన చేటుని స్టావరవని తన బండి కట్టుకొని రమ్ము 

న్నాడు _ తొను మరల ఇంటికి మురలుటకు, చారుదత్తుండును ఆయుదయము . 

వేంగుజూమున నే కాబోలు తనయింట పడుకలో పరుండి నిదించుచున్న వసంత సే 

నను విడిచి, తానును ఫుష్పకరండక జీణోజ ద్యానమునకే పోయి, వధ జమౌానకుని 

'తెల్లవాజఅం గానే వసంత సేనను తన బండిలో ఎక్కించుకొని ఫుష్పకరండక జీణో జూ 

ద్యానమునశే తన కడకు తీసికొనిరమ్మని ఏర్పాటు చేసి పోయినాడు, కావున 

ఆపుప్పక రండక జీణో ౯ ద్యానము చాల "పెద్దదై _ ఒకవంక చారుదత్తునికి విహార 

మునకో వాడుక పడినదయ్యు, ఒకవంక రాస్ట్రీగ్థీయ సంస్థానకునకు కొంత సాంత మను 
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న్లో, సంయచచృత నిజోదరం 

నిత్యం జాగ్భత ధ్యానవట హౌన 

విషమా ఇన్ల్రియచెారా 

హార స్కి చిరనంచితం భర్భమ్, ౧ 

__ [శంజమ్మ్హిధ ణిఅవోటం 

ణిచ్చుం జగ్గేధ జ్ఞాణవడ హే 

విశమా ఇన్దిలచోలా 

పాల స్కి చిలశంచిదం ధమ్మామ్ ] 

కొనునంత వాడుక పడియు, ఉన్నది కాబోలు, అట్లు రాప్టిరియునికి కలదని 

భితుకని మాటలవలన తెలియును. ఊరి గొప్పవారు విహారమునకు వచ్చునది 

కా (బోలు _ ఆది, 

“నృహీక కపాయోదకం ఏత -చ్చీవరకమ్. యావ డేతత్ రాష్ట్రి మశ్యాలక స్య 

ఉద్యా నే (పవిళ్య పుష్కు_రిక్యాం (పకాల్య అభఘు అఘు అప్యకమిహ్యెమి _” 

అని, VII. 8. 

(శమణకులు తమలో తాము బౌద్ధమత నూ _బ్రలు పఠించు చుందురు _ విను 

(శోతృ జనమునకు థమజాబోధయు ఆగుచుండు నని, 

అజ్ఞాః = క్రీయొటుక లేని వారలారా. భమకా మెటుంగని వారలారా, 

కురుత ధవళా సఇ్బుయమ్ = భమకాముంణాచుకాట _ కూడ బెట్టుట చేయుడు, 

నో ౧, నిజోదరం = మికడుఫును, నిత్యం = ఎల్లప్పుడును, సంయచ్చత = 

ని గహీంపు(డు. తిండీమింద ఆసకలవారుగా కుదరికులుగా ఉఆండవండు, 

జు జ్ <i త్ = నిత్యం ఎల్లప్పుడును. ధ్యానపట బాన ధ్యావమ చెడు తప్పెటతో _ అవిద్య 

యను నిదను పోలగొటుదానితో, జాగ్భత = జాగ త్త కఅవారుగా ఉండు డు 
౬ నాటీ 

విషమాః = ఛభయంకరులె న, ఇన్టిియ వెరాఃజ=ఇం[ దియములను దొంగలు, చికసజ్చ్ 

తం థధవుకాం = చిరకాలము కూడ (బెట్ట బడిన _ నిధివోలె నున్న, థమజకమును, 

వార ని = దొంగిలింతురు, 
' లీ 

శేవలము క దరివలుగా నుండక కడుపును _ ఆహారమును అనుట, ని(గహీం 

పుండు, జివ్వోలౌల్యము మౌనుండు, ధ్యానమును నిత్యమును అభ్య సిం పుడు లు 

MR — 53 
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అపి చ, అనిక్యత యా (త్య శీవలం తావ ద్ధర్మాణాం ధరణ 

మసి, [అవి అ, అణిచ్చదావ పక్ట్రిఅ ఆణఅవలం డావ ధమ్మాణం 

న లణ ప్త |. 

న్లో, వజ్బుజనా యేన మారితా 

అవిద్యాం మారయిత్యా [గా మోరవీతః 

అబలః క్య చజ్జాలో మారితో 

2_వశ్యమ పి సనరః స్వర్గం గాహాలే, 9 

దానితో త ప్పటతోనుం బో తె నిదం బోని అవిద్యను తోలుండు, ఇం[దియములు 

భయంకరులగు దొంగలు_(మిరు కూడ బెట్టుకొన్న ధమజాము నెల్ల దొంగిలించుకొని 

పోవుదురు, 

అనిత్యతయా (పేక్వ్యు = ఏదియు (లోకాన) నళ్వరమని నిశ్చయిం చుకొని, 

(_పేక్యు _ తెలివిపాందిి. శేవలం భమా౭౯ాణాం = ధర్మములక మొత మ్కే శరణం = 

ఇల్లు, అన్నీ = ఐతిని, థ మోజకాపబేశము విరోధాభాసాలంకార మొగజామునం 

జేసిన చక గా మనసున కక్కు ను, అనుష్రూనమునకు ఫురికొల్పును అని (పాయిక 

ముగా అట్టు చేయుట కలదు, ఆశే యిందు. 

న్లో, ౨, మీన = ఎవనిచేత, సపంచజనాః = ఐదుగురు మొనునులం, 

మారిశాః = చపలయుడిరో, అే, వ్ర్రీయం = వనీ ని _ ఒక అండుదానిని, మార 
= 

యిత్య్వా = చంపి (గామః = ఊరు, రకీతః = కాపాడయబడినదో, క్వ = ఎక్కడ, 

అబల = బలహీను (డెన, చణ్గాలః = వమౌాదిగవా6ండు, మారితః = చంపంబడి 

నాడో, సనరః = ఆజను(డు, అవశ్యం ఆపి = తప్పకండ, స్యగకళాం = (సుఖముల 

స్థానమెన) స్వగళామును, గావాతే = పొందును, 

ఆయిదుగురు మానుసులను చంపి, ఒక శ్రీని చంపి, (గామమును కాపాడి, 

బనహీను6డగు ఒక మౌదిగవానిం జంపి తప్పక స్వగ ౯మున (ప వేశించును, ఏమిటి 

యో యుప న్యాసము ! అందతీనిద౦పి ఒక స్రీనిం గూడ జంపినవానికి 

స్వగజము దొరపనట ! ఎంతయు విరుద్ధముగా తోంచుచుండ లేదా, మలి పరి 

హారము ఎెట్టనంగా _ పంచజనులు అయిదు ఇం|దియములు జయింప(బడీనవి, తను 



అష్ట మో2ఒజ్కా 419 

[వచ్చ 
ర 

రా చేణ వూలిదా 

ఇష్టిఅ వూలిఅ గామలక్ట్సి దే 

అబల క చాల మూాలిడే 

అవనం వి శే ణల భ్ గాహాది |]: 

వ నీరో ముణితం తుణం ముణితం 
డ్ డ్ డ్ 

చితం న ముణితం కిమరం ముణితమ్ 
టైం ణ్ థ్ డే 

యన్య పునశ్చ చిత్తం ముజ్దీతం 

సాధు సుష్టు శిర న్హన్య మఖణ్జీతమ్. 3 

[శల ముణిద తుణ ముణిబే 
డ ణ్ య్ 

చిత్త ణ ముణ్లివ కిశ ముణ్లి దే 
జాహా ఉణ అ చిత్త ముణ్తిబె 

వాళు శుట్టు రిల తాహా ముణ్ణిచె |. 

పనుఅనుండి మౌొన్ప్సంబడినవి _ నిగ హించి. జయింపంబడినవి అనుట, (సీని _ 
ఆవిద్య యనుదానినిి విడ్యచే నాశనము చేసి (టామః =) చేహాము కాపాడ 

బడినది ఆఅభమకాములం  బొరనీక ధమజామునం (బతీష్టింపయుడినది, చ ళ్రైలః 

మాదిగ వాడు అనగా అహంకారము, అవిద్య యు, దాని కార్యమును అను దాని 

(= అహంశారపుు సహాయులు లేక తొలంగిపోవుటం జేసి, తుట్టమర అడంప6 

బడినది, ఇంకను అట్టివాండు స్వగ ౯మున _ నిత్య సుఖమున _ ఓలలాడును, సవ౯ా 

సంతాపము నివతి౯ల్ల గా, పరనివాకాణమును పడయును, 

వో, 3, శిరః = తల, ముణ్ణితేం = నున్నగా గొజటుగంబడినదిి తుణ్ణం = 

"వొంగ ము(ను, ముణ్జితం = నున్నగా గొజుగయుడినది, చిత్తం = మనసు, న 

ముత్తీతం = గొలుగ(టయుడ లేదు, (ఇంకను) కత: ముణ్రితేం = ఎందులకు ఈగొటిగిం 

పులు®ి నిజముగా ఏమి గొఅుగుకొనినట్లు * పునః = మట, యస్య = ఎవనికి, 

చిత్తం = మనసు, మళ్లిత ౦ = నొటలుంగుకొ న టబడినదో, తస్య = వానికి శిరః = తల, 

సాధు సుష్టు ముణ్రిత వ్ = చక్కు_€6గా నున్నగా గొజుగంబడినదగును, 

మనస్సును సంస్కు_రించుకొనని వానికి ఈబయటి సంస్కారములు ఎందుల 

కును కొజఅ-గావు, 
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గృహీతకపాయోదక మేత చ్చీవరమ్, యావ చేత [చాష్టీ య 
వ్యాల శే న్యోద్యానె (వవిశ్య పుష్క-రిణ్యాం (వవాల్య లఘు ల 

ఘ్యవక్ర మిప్యామి, [ గీహిద కసార్స్టదవ వశే చీవలే, జావ ఏవం 

లట్టిఅశాల కాహాశేల శే ఉజ్జాణే పవిశిఅ పోకవిణఏ పశ్టాలిఅ లహూుం 
లహుం అవక _ మిశ్ళమ్ ], ( వర్మికమ్య తథా కరోతి, 

శకారః___తివ్ట శే దుష్ట శమణక, తిష్ట, [చిట్ట చే దుట్ల 

భిత్సుః___( దృష్ట్యా సభయమ్ ) ఆశ్చర్యమ్, వవ న రాజ 
శ్యాలసంస్థానక ఆగతః, వశేన భితు ణావరాధే కృతే ఒన్య మపి 
యత యత భిత్సుం వశ్యతి, తత త్మ గా మివ నాసికాం వి 

ద్గపవాహయతి, త త్కు (తాశరణః శరణం గమిహ్యెమి 

అథవా భట్టారక వవ బుద్ధో మే శరణమ్. [హీ అవిదమాణ హే 
వశే శే లాఅశాలశం శాజే ఆఅదే, ఎక్కేన భిక్క-ణా అవలాహే 

ఏతత్ -సీవరం= =ఈనాగుడ్డ శావిరంగుసీరు పట్రింపంబడినది, ఏతత్ యావత్ = 
మటిదీనిని, కాష్ట్రి|యక్యాలక స్య = రాష్ట్రియుడె జి శకారసంస్టానకుని తోటలో 
(ప వేశించి, 'తామరఅకో నేట, (పకుల్య = ఆదికి, గుంజి, అఘు లఘు అప్మక్రమామి = 

వడివడిగా తొలగ పోయెదను, 

పీ, అవిదమాణాపీ = అయ్యా, ఎట్లు ! ఏషః = వీండుగో, స రాజశ్యాలః 
సంస్థానకః _ ఆరాజామలణు ది సంస్థానకండు "వచ్చినాయడు. ఏకేన భికుణా _ ఎవని 
చేతనో ఒక సన్నా్యానీచేత, అపరాభే కృతే = తప్పు చేయంయబడగాా ,.. = ఇతరుని 
సయితము, ఎక్క డక్కడ, సన్నా్యాసీం గనుసో, ఆందంగు వాని "నెల్ల ఎద్దునుం 
బోలె మక్క కుట్టి _ పొడిచి _ అవతలికి తఅుముచున్నాండు, మతి ఆకరణుండేను, 
ఖవని శరణు జొత్తును ? అథవా_ అట్లు అనుకొన నేల * భట్టారక ఏవ బుద8 ... = 

యి స్వామి బుద్ధ టేవుంతే నాక రతకుండు, 
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కిదే అల్ణం పీ జహిం జహీం ఛిక్టుం పెక్ట్ది తహిం తహిం గోణం విఅ 

కసం విస్థిఅ ఓీవాహేది, తా కహిం అశలజచీ శలణం గమిశ్శమ్. 

అధవా భట్టాలశే దేవ బుద్దే మే శలశణో 7 

(వవిశ్య నఖదేన వికేన నహ) 

శ కా_తిష్ట రే దుష్ట శమణక, తిష్ట, ఆపానక మధ్య పవిష్ట 

స్యేవ రక్కమూలకస్య న్రీర్ణ ౦ తే భజ్జ్యామి, [చిట్ట చే దుట్టశ మణ కా, 

చిట, అవాణఅమ ట్య వవీట్టళ్ళ విఅ లత తృమూలఅశళ్ళ శీదం చే మూడ 

ఇశ్నక్ ]. (బ్రతి తాడయతి, 

విటః.__ కా జేలీమాతః, న యుక్తం సి ర్వదధృతక పాయం 

భికుం తాడయితుమ్. త త్క్ మనేన, ఇదం తావ త్చుఖోవగ మ్యూ 

ముద్యానం వశ్యతు భవాన్ , 

క్ల, అశరణశరణ[ వ మోదభూ తె 
రంనతరుఖిః | కియవూా గ థి (కయ ణచారుక ర్భ 

meen 

శశారుండు (పజేశించున్కు వానితో వానికి సదాసవహాయు(డు విటుండును, 

చేత కత్తి గొన్నవాండు (ప్రవేశించును, 
బాశ 

ఆ ళన అ 9 ఆపానక మధ్య (ప్రవిష్ట స్య _ (_తాంగుబోతుల నోప్పి నడుమ చొచ్చిన, రక్త 

మూలక స్య ఇవ = ఎలి ముల ంగియొక్కు_౦ బోలె, తల పగుల గొజుదను. ములంగికి 
అ యం ౬ య 

ఆకలుగల సపెభాగముం గోసి వేసి, (శౌయగుడులో ఊరులగాయలాగు కొఅుకు 

కొందురు. కావున వానికి ఈశావిగుడ్డల వారిని గూర్చి ఆయాపమౌనము తోంచినది, 

కాశకేలీమాతః _ శకారసంభోధన _ విటుని చే ముద్దుగా గౌరవము గా చేయం 

బడునది న యు రక్తం = తగదయ్యా, నిజేకాద ధృత కాసాయం = అన్నింటి మో6ంద 

(ని వే౯ దము విసుకు గొని సన్నా సియెనవానిని కొట్టుట, తత్ ... = కావున 

వానితో నేమి వదలి పెట్టు _ వానిని పోనీ, ఇదం. = భవాకా = దీనిని, 

హోయికై సులువుగా వేరందగెన తోటను చూడవయ్యా, నిప్ప, 

న్లో, ఈ, అఆశరణ శరణ (పమోడ భూతేః = ఇల్లు లేని వారికి ఆశ్రయ 

సంతోషము అయినవి కలిగించునవి _ అనుట్క ఐన వనతరుఖిః = తోట చెట్ల 
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హృదయ మివ దురాత్చృనా మగుప్పం 

వ ॥ ర నవ మివ రాజ్య మనిర్జితో భోగ్యమ్ 

ఛియః__స్వాగతమ్, (వసీద తూపానకః, [ శాఅదమ్, వశీ 

దదు ఉవాశ కే J 

శ-కా___ఛావ, వశ్య వశ్య, ఆక్రోశతి వూమ్, [ భావే, 

చేక్ట వేక్ట, అక్కోశది మమ్ ]. 

చేత, (కియమౌణ చారుకమ౯ =శావింపంబడుచున్న మంచి పని గలది, పరోపకారి, 

(పళ్యతు _ అని శేషము _ చూతువుగాకఎ సన్నాసీని కొటంబూనెదవు నీవు, 

వానికి ఈ చెట్టు నిలువ నీడ నొసంగి కాపాడును, తోంట అందము అనునది వీనిం 

బట్టినది కదా. దురాత్ననాం = దుష్త'స్వ భవము గఅవారియొక్క_, హృదయం 

ఇవ = మనసువ లె, ఆగు పం = దాంపంబడనిది, వారివ్భాదయ పు సెబ్బర దాగదు, 

వెలికి (పకటమగుచునే ఉండును, ఆందు ఏదియు చొచ్చుచుండును, (ఆభ పం) 

కావలి కాంపు లేనిది ఆందటికి ఉమ్మడియొనది గదటయ్యా యీతోంట అన్నట్టు, 

ఆనిబీకాత ఈ పభోగ్యం = చక్కు_-గా వశీకరింపంబడని సుఖానుభవములుగలఅ 

నవంరాజ్యం ఇవ _ (కొ _త్తీ గౌజ్యమువ లె, అట్ల టున్న ఈతోంటను _ అన్నియు 

తోటక విశేషణములు, 

ఈతోంట ఆఅందలిీకి ఉమ్మడి, అందును ఇట్టి దిక్క లేని సన్నా స్థిసులకు 

ఆ(శ్రయమెనది, దీనిని చూడవయ్యా _ నీకు వాని జోలి యొందులకు* ఆశరణు 

అక శరణ ప్ర మోదము కలిగించు చెట్లచే చేయంబడు (పరోపశకారమను అందమెన 

పనిగలది, దీనికి శాంఫు ఉన్నదా? అందజు 1 పవేళింపందగినది, (శావున 

ఈసన్నానీ వచ్చినాడు దురాత్ములవృాదయములో అడ్డములేక ఏదేది చొరదు* 

(కావున ఈసన్నాస్ వొచ్చినాఃడ్రు, కొత్తగా చేతికి వచ్చిన రాజ్యము వంటిది, 

ఇంకను అందలి ఉపభోగ్యము లెల్ల ఆకొ శత్రవానికి వశము కాలేదు, ఆవి అందటికి 

ఉపభోగ్యములే _ (కావున ఈసన్నాసి చొచ్చినాండు, అట్లు ఊద్యానముం 

గబాచి౯ాన మాటలచేత నే వానిని సన్నాసి జోలికి పోనీవండుటన (కయత్నించు 

చున్నాడు, 
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ఏీటః__కిం (బప్తి. 

శకా___ఉపానక ఇతి మాం భణతి కి మహం నావీతః,. 

[ ఉవాశశే త్రి మం భణాది, కిం హగ్లే ణావిచే], 

విటః_బుద్దో పాసక ఇతి భవనం సాతి. 

శ శ్రా స్తును (శ మణక, స్తును. | థుణు ఫమణకా థుణు |, 

ఛిముః___త్వం ధన్యః, త్యం పుణ్యః, [తుమం ధ సై, తుమం 

పజ్లే) 
న కా___భావ, ధన్యః పుణ్య ఇతి మాం భణతి కి మహం 

చార్యాకః కోష్టక 9 రుమ్ఫ్ళు కారో వా, [ భావే, ధనే పుణే కి మం 

భణాది, కిం హాగ్లో ఛలావ శే, కోక శే, కోమ్భుక లే వా! 

విటః__కా కోలీమాతః, నను "ధన్య న్వ్, పుణ్య 

న్వ్వమ్” ఇతి భవ న్నం సాతి, 

ఉపాసకః _ బౌదసచన్నా నసీ ఆందటిీని బుద్ధభ క్తలుగా ఉపాసకులు గా 

సంబోధించుచు నిబేకాశించుచు ఉండును, అది ఊరక “అయ్యా” అన్న పాటియీ, 

(పసీదతు _ కోపపడకుము _ మన్నింపు _ ఈమాటలక అథకాము తెలియక _ 

“ఆ కోళతి _ తిట్టుచున్నాండూ నన్ను, అని విటునితో చెప్పుచున్నాడు, “ఈ పా 

సక _ అనుచున్నా కు _ -జీ-నీమి “నాపీతజి _ మంగలినా* ఊపాసక _ ఉప + 

ఆసక _ దగ్గ అ కూ చుకాండువాండు _ గొటుగునపుడు చాల దగ్గజ గా కూచుజకాం 

డునుగదా మంగలి, 

కాదయ్యా _ నిన్ను స్తోత్రము చేయు చున్నా (డు _ బుద్ధోపాసక - బుద్ధుని 

ఉపాసీంచునాండా _ కొలంచువా6డా _ అని, త్వం ధన్యః, పుణ్యః _ ఇదియు 

స్తుతిశే _ నీవు థన్యుండవు;, పుణ్యః _ ధార్మికండవు _ పుణ్య కార్యములు 

శేయువా(డవు అని, మలి ళళారుండు _ వానికి అపాథజాము చేసికొనును, 

“జీ నేమి చార్వాకండ నా, కోప్టకమనా; కంభశారుండనా _ ధన్యః _ లోకాన 

ధనమే (పథానము _ దానికలిమియే _ సుఖభోగ దము _ మోకము _ అని నా _స్టీక 
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న్ర-కా_...భావ్క, త త్కమర్థ మేవ ఇ హాగతః? [ భావే, "తా 

క్రీ జే వ్ర జీ పధ ఆగే ] 

భిశ్సుః. ప్రదం చీవరం [(వమోలయితుమ్, [ఇదం చీవలం 

వశ్షాలిదుమ్ |] 
మి 

న్ కా__అ దే దుష్ట (శవణక, ఏత నమ భ గిసీవతినా సరో 

ద్యానానాం [(వవరం పుష్పక రణ్ణో ద్యానం దత్సమ్, యత తావ 

చ్భునకాః శృగాలాః పానీయం పిబన్సి, అహా మపి |పవరపురుపో 
ర్స 

మనువ్యుకో న స్నామి, తత త్యం పుష్క-రిణ్యాం పురాణ కులిళే 

యూషనవర్హా న్యు గస్టీని చీవ రాణి [(వమోలయసి, త EAS మేక 

(వహారికం “కరోమి. 

[అలే దుట్టశమణకా వశే మమ బహీాణీవదిణా కువ్వుజ్జ్ఞాణాణం 

శే. జహిం దావ శుణహకా శిఅలా 

పాణిఅం వీఅ స్ర్తి, హగె మ్ వబలపులిశే మణుశ్ళశే ౯ కమి, 

పాం తుమం పుక్టలిణీప పులాణకులుత్ల జూశ శ వ క్ఞాలం ఉక్ళగన్థిఅఇం 

వస్థాలేశి తా తుమం ఏకకేవ హోలిఅం క లేమి 7], 

వబ లే పువ్ఫకలరుజ్ఞా లే ది 

చార్యాకముతము, “ అని త్యాని శరీరాణి బుణం కృత్వా ఘృతం పీబ'_ ఈ 

దేవాములు నళ్వరములు, ఊన్న రెండు దినాలు అనుభవింపుండు _ అని చార్వాక 

మతేము _ “ఆపు సప చేసి పప్పు ధప్పళ మె కొడామురా!?_ అన్నట్లు, * పుణ్య! 

మనలగా పశువుల నీటికోటి అని యొకయథఇజము, వాని సంపన్న మెనయింట అవి 
ఉన్నవి కాంబోలు, తటాలున ఆయథజాము తోంచినది, వానికి, పసరాలక నీటి 
తొట్టిని కమ్మరి వాండు చేయును గాన _ ఆయథజామును తోంచినది, యత్ర = ఎక్క_డ_ 
అన(6గా _ ఇక్కడ = శునకాః _ కక్కు_లు, శ గాలాః = నక్కలు పానీయం 

ప్బ ని = నీరతావును, అహం అపి _ నీను సయితము, (పవరపుష,ః _ పురుష 

(శ్రేస్టుండను _ న స్నామి = స్నానమువేయను, పురాణ కలిళ్ళే యూప సవణాకాని_ 
పాతవి, ఉలవల కట్టు _ రంగువి _ ఉగ స్థిని = కారు _ కారపు _ -గాటువాసన 

కొట్టునవి _ సీగుడ్డలు. గుంజెదచా? రఠ్ = శావుస _ ఏక[ప్రవోరికం ఇ ఒక్కు_ దెబ్బ 

గానిం చేసెదను _ ఒక్క_ పెట్టుశే చచ్చినవానిం గా, 
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విట?___కా కేలీమాతఃక తథా తర్క-యామి య థానే నాచిర 

(వవజి తేన భవితవ్యమ్, 

శ కా__కథం భావో జానాతి? [కధం భావే జాణాది [| 

కా చే , వళ, ట క మృత జయమ్ శ్య 

34, ॥ అద్యా వ్యన్య త్ర తవ శీశవిరహో 

జరీ లలాట చ+వపిః, 

కాల స్యాల్బత యా చ చీవరకృతః 

స్క. నే న జాతః కిణః, 

నాభ్యస్తా చ క పొయవ స్త్రర చనా 

దూరం నిగూథానృరం, 

వస్తా) న్నం చ వటోచ్చయా త్స శిథిలం 

స్క నే న సంతిష్థ తే, ఫీ 

తథా తకళ౯ాయామి = అట్లు ఊహింతును. ఎట్లనలగా _ ఆచిర్భపవజి తేన = 

(కొరతగా సన్నా్యాసియెనవాడు కానో సును _ భావ ఎట్లు వెటుంగును * ఎట్లు అట్లని 

తలంచును * 

కిం ఆత స్టేయమ్ = ఇందు ఎబుంగవలనీన ేమున్నది* 

న్లో. 2 అద్యాపి = ఇప్పటికిని, కేశ విరహాత్ = వెండుకలులేమి, మొల 

కెర్రేమి వలన, లలాటచ్చవిః = నుదుటి రంగు, తథా ఏవ = అ, గారీ = తెల్లడిగా, 

(ఉన్నది, కాలస్య అల్బతయా = కాలము కొద్దియే యగుట వేత, స్కస్టే = = 

మూంపున, చీవరకృతః = (శాలి గడ్డ శేక లిగినట్టిది, కీణః = కాయ న బారీ! = 

కాయ (= కలుగ) లేదు కిణః_ స్త అనుట మేలేమో, కాయ ఆనుటకన్నను, 

గుడ్డకు కాయ శాయదు _ వీడని వస్త, ధారణమున ఆచోట రవంత రంగు భేదము _ 

తరుపు _ అగపడందగును _ కపాయవ( స్త్రరచనా = శావిగుడ్డం జేయుట, గుడ్డను 

శావిలోతడుపుట, న అభ్య సా చ = ఇంక వాడుక పడలేదు _ పడియున్న గుడ్డను 

అ పెన్కు_వ గుంజవలసినట్టు కవురు ఉండదు _ గృహీతక హెయోదక మొ య 

అన్నాండు _ కొ ల్తగా తడుపంబడినది _ అన్నట్లు, చ _ మటీయు వస్తా నం = 

MR — 54 
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ఛియః__ఉపానక, ఏవమ్. అచిరవవజి తో ౬ఒహమ్ు, 

[ ఉవాశ కే వనమ్, అచిలప్పవ్వజి చే హాగ్గె ), 

సన రాత త్కీ_ మర్థం త్యం జాతమాత్ర ఏవ న (వ్మవజితేః. 

[కా కీనం తుముం జాతమేతక చేవ ణ వవ్వజి దే ] 
అ ద్ర 

(ఇతి తాడయతి, 

ఛిశ్వుః__ నమో బుద్ధాయ, [౪మోా బుద్ధశ్శ ] 

విటః__కి మనేన తాడి తేన తవస్వినా, ము చ్య తామ్, 

గచ్చతు, 

శకా__ అరే, తిష్ట "తావత్, యావ త్సంవథారయామి, 

( అలే, చిట్ట దావ, జావ శంవథా లేమి కీ. 

వస్త్ర, అన్నం = వలువకొస్క్య కొంగు పట ఉచ్చృయాత్ =దాని (= వలువ 

పొడుగువలన. దూరం = మిక్కిలి, నిగాథా నరం = దాంపంబడిన _ ఫణుచ చేయ? 

బడిన _ నడిమిఖాగముగలదయి, (పశిథిలం = సళ్ళువాటినదై, జాటీపోవునడె 

స్క సే = బుజాన, న సంతిప్ట లే = స్థిరము గా నిలుచుట లేదు, 

తల తెల్లగానే ఉన్నది బుజానశాని కావిగుడ్డ వీడక తాల్చిన గుర్తులేదు య 

శావితడుపుకొన నేర్యలేదు. ఇంకను ఆశావిని ధరించు నేర్చుచాలకున్నది, ఇతనికి, 

ఆది బుజాన జాటీ జాణిీ పోవుచున్నది. 

వండు సంవావాకడెన, వీండు సన్న న్ట్నీంచి ఎన్నా శ ఇనది _ 2-6 ఆఅంకాలకు 

ఎంతయుడము * 11, చెత బః సప్తమి or షష్టి] వె శాఖ శు, ద్వాద శి_ కావున 

12 + 8 = 20 (€) దినాలు ఇందు వపన అ|క్రమసీ కారములు ఎన్నడో? 

జాతమ్మత ఏవ = పుటంగా నే ... = ఏల సన్నానీవి కాలేదు* మాటి 

మాటికి ఏటికి మాటికి కొట్టుచు నే ఉన్నాడు, పొాగరువేతను మూఖజాత చేతను, 

కీం ఆసేన తాడిలేన = వానిని ఎందుకు కొటుట * విడిచిపెట్టు _ పోవును _ పోనీ, 

ఆశే తిప్ప తావత్ = ఓరి ఉండరా అందాక _ యావత్ సం్రపధారయామి = నేను 
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విటః__. కేన సార్థమ్! 

శ కా___అత్చనో హృదయేన, [ అత్తణో హడక్కే.ణ 1 

విటః._.__హ న్న, న గతః, 

శ కాపు తక హృదయ, భట్టారక పు తక, న్ష (శ మణకో 

౭_పి నామ కిం గచ్చతు, క్ం తిష్టతు, ( న్యగతమ్ ) నాపిగ చృతు, 

నావితిష్టతు. ( వకాశమ్ ) భావ, సంవ ధారితీం మయా హృదయన 

నహ, ఏత నువు హృదయం భణతి. (పుత్తకా హడక్కా, 

ఛత్త్హశే పుత్తశే, వశే శమణేశకే అవి ణామ కిం గచ్చదు, కిం 
చిక్టదు, కావి గచ్చదు, తావి చిశ్టదు, భాషే శంవధథాలిధం మఏ 

హడక్కేణ శహ, వశే మహా హడౌక్కే_ భణాది ] 

విటః__కిం (బపితి ? 

శ కా___వూపీ గచ్చతు, మాపి తిష్టతు, మా ప్యు చ్చ ఏసితు, 

మాపి నిశ్వసితు, ఇపావ ర్ఫుటితి వతిత్యా [(మియ తామ్, [మావి 

గ చ్చదు, మా వి చిక్లదు. మావి ఉశ్ళ్శశదు, మా వి ణీశళదు 

ఇధ జవ రుత్హి వడిఅ మలేదు ] 

భికుః—_న వా బుద్ధాయ శర ణాగతో ౭._స్ట్రీ, [ణమో 

బుద్ధశ్శ, శలణాగద మి] | 
అతయంత. రజల యాల ఆ! దం మ మకా 

పర్యాలాచించువణకు, కేన సాధజమ్ = ఎవరితో? _ నాతోడ నేకడా నీక ఆలో 

చన, నేనేమో వెప్పి వేసితీని కదా, పోనీయవయ్యా అని. కాదు _ ఆత్మనః హృద 

యేన = నామనస్సుతోడ నే, హూ న్స నగతః = అయ్యో, వీండు పోలేదు _ పోనియ్య 

నందున, శకారుండు తేన మనస్సు నే సంబోధించి ఆలో-చించుచున్నా6డు.., పుుతక 

వాదయమౌ, సామి పుత్రక, ఈ[శమణకండు పోవచ్చున్యా ఉండవలయునా * న 

అపి గచ్చతు + = పోంగూడదుు ఉండను గూడదు, కిం (బవీతి = ఏమి "చెప్పు 

చున్నడి _ నీనాదయము 4 న అపి ఉచ్చ నీతు, న అపి నిశ్వసితు _ ఊోపిరి 

లోనికి కొనంగూడదు, వెలికి పుచ్చగూడదు _ ఊపిరి యెటును ఆడింపక తండ 
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విటః___గ చృతు. 

శకా__నను నమయీన, [ణం శమవణ ], 

టః___కీదృశ: నవమయః, 

శ కా__తథా క్ర్ణమం (వతీ.వతు, యథా పానీయం వజె్కౌా 

విలం న భవతి, అథవా పాసీయం పుజ్జోకృత్య కర్షమే వీవతు, 

[తధా కద్దమం ఫేలదు, జధా పాణిఅం వజ్కాఇలం ణ హోది. 

అధవా పాణిఅం పుజ్టుకదుఅ కద్దమే ఫేలదు ], 

విటః,.... అహో నురార్థ తా 

క్లో వివ ర్య స్తమునశ్చే ప్రై, స్రైః శిలాశకలవర్ద భిః 

మాంనవృ మ రియం మూ శె ర్యా రా కాన్తా వసుంధరా, ౬ 

వలసినది, ఇవా ఏవ ... = ఇక్కడే చట్టన పడి చచ్చునుగాక, నను సమయీన = 

ఓయి. పతిక్టత్ - కీదృళః సమయః = ఎట్రిడి, ఏమని (్రతిజ్ఞః తథా కదకామం 

(పకీపతు *4. = బురదను అట్లు తీనిపొట'బేయసీ, ఎట్లు దాన నీరు బురదతో మలి 

నము గాదో, 'అట్టుశాళేని, నీటిని అంత సమృద్ధము చేసి, బురదను పొల వేయనీ _ 

తెలియవండునట్లు వేయనీీ అహో మూఖకాతా ఎంత తెలివిమాలినతనము _ ! ఆళ్ళ 

ర్యము ! నీటిలో ఉన్నబురద నంతయు తీసిపాజజేయనీ _ లేకున్న నీటిని అంత 

ఎక్కు_వచేయనీ, ఎట్లు అది _ బురదపోయినట్లు, తేట-గానగునో _ నీటినుండి 

బురదను గానీ, బురదనుండి నీటిని గాని తీయతరనూ ! ఏమిమూఖకజాత, 

నో, ౬, ఇయం వనుంధరా = తభ (వను _ బంగారు రతీ నాలు 

కలది యను పీరుగలదై నను) విపర్య స్ప మనః చేషైః = తలక్రిందులై, లోకవిపరీత 

"మైన మనసును పనులును గలిగి ఇలాకకలవద్మళాఖిః = (మౌనిసిరూపాన చెక్కిన) 

రాతి తునుకల బేహానులు గలిగి మౌంసవృశ్షైః = మౌంసపు _ మాంసమయ _ 

వృతేములయిన, మూ ఖెఃజా = (ఇట్టి "తెలివిమాలిన వారిచేత, భారా, కొ నా = 

ఎంతేయు (మోయలేని బరువుతో ఆ(కమింప(బడి యున్నది, (కుందుచున్నడి ! 
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(ఛికు న్నాశ్యే న్నాకోకతి) 
న-కా_._._కిం భణతి, [కిం భణాది కీ! 

టః___సౌతి భవ నృమ్ 

శకా__స్తునుు స్తును, పున రవి స్తును, [థుణు, యుణు, 

పుణో వి థుణు ], 

(తథా కృతా నిప్కా- )న్ఫొ భిశుః) 

విీటః___కా జేలీమాత 8 వశ్యాద్యానన్య వోభామ్, 

వో, అమో హి వృషాః ఫలపువ్చశోభి తాః 

కఠోరనిష్పనలతోవ వేష్షి తాః 
on) ౬ 

నృపాజ్ఞ యా రశీజనేన పాలితా 

నరా నదారా ఇవ యాన్తి నిర్భఫ్రతిమ్, ౭ 

మనసును చేషస్ట్రయు ఈఃమూఖుకాకు ఇంత లోకవిరుదముగా నున్నవి _ మానిసి 

కాడు రాతి చెక్క_డపు 'దేవాముగఅవాండుు మాంసపు"చెట్టు _ జడుండు, 

నిష్ణురు(డు, జ్ఞానళూన్యు (డు వట్టి మోయరాని బరువు భూమికి, 

నాశ్యున అఈకోళతి _ తిట్టుటను గొణిగియొ మూలిగియొ అభినయించును _ 

నోటంబలికిన మరల కొట్లును తన్నును అని భయపడి, దానిని గూచికయు మరల 

అడుగుచున్నాండు _ ఏమి అనుచున్నాండు _ అని, సాది ,,, = సో[త్రము చేయు 
| వానో అణాల 

చున్నాండు _ నిన్ను, స్తుకించు మరల మరల సుతించు. అజ తిటుటనే అఖిన 
0 ~— ళం A) 

యించుచు నిష్క 9 మించినాండు ఎట్లో, తప్పించుకొని పోయినా(డు, 

ఉద్యావస్య శోభాం పళ్య _ తోట యందమును _ రామణీయకమును చూడు; 

న్లో, ౭, ఆమో వృయాః హీ= ఈవెట్లు గన; ఫల పుప్పుశోభితాః = పండ్ల 

తోను వూలతోను (పశాళించుచున్న వె కఠోర నిస్పన్ల లత ఉప వేస్టి ఆః = ముది 

రినవియు, కదలాడక (ఆంటుకొనియే ఉండునవియు) -నెన తీవలచే చుట్టయిడినవై _ 

అల్లుకొనంబడ్న వె, నృపాజ్ఞ యా = రాజును తరువు చేత , రశ్నీజచేన = కావలి 

చాండచేత, పాలితాః = కాపాడయబుడిన, సదారాః నరాః ఇవ = (తము భార్యల 

(కా ంగిళ్ళం) గాడిన ఫపురుషులవ లె _మౌానునులవ లె, నిర్వృతిం యా న్స్ = సుఖమును 

పొందుచున్నవి, 



430 మొ చ్చ కటికమ్ 

శకా__సుష్టు భావో భణతి. [శుశ్గు భావే భణాది |. 

న్లో, బహుకుసు మవిచి తితా చ భూమిః 

కుసువుభ రేణ వినామితా ED వృతః 

(దుమశిఖర ల తావలవమ్బవూనాః 

వననఫలా నీవ వానరా లలని. ౮ 

[ బహుకుసుమవిచి తి దా అభామోా 

కుళుమభ లేణ విణామిదా అ రుక్రా 

దుమశిహలలడాఅలవమృ్బవమాణా 

వణశ ఫలావిఅ వాణలా లలని ], 
0 

లోకాన జనులు రాజరమీతు లై మనఃశాంతియు ' భ(దమును గలవారె, 

తమ భార్యల కాంగిళ్ళలోే సుఖింతురు గదా, రాజ్యాన శాంతి భ( దము రక్షణ 

లేకన్న కటుంబులకు సుఖము లేదు గదా, అట్లు రతుణములోనున్న కాంతులవ లె 

నున్నవి _ ఈ ఇెట్టును తీవలును, 

సుస్ట్రు భావః భణతి _ భావుండు చక్కంగా చెప్పుచున్నాడు _ నీవు 

చెప్పినది ఎంతయు ఒప్పియున్నదిం 

శో ర భూమిః చ = భూమియు బహు కసువు విచితీతా _ పలు 

(వన్నెల) పూల చేత, పలువన్నెలుగలిగి ఉన్నది, వృమోః చ = చెట్టును, కోసు 

మభ రేణ వినామితాః = పూల మొ త్రప్రు బరువుతో వంగి యున్నవి, (దును శిఖర 

ల తౌవలమృమానాః = చెట్ల తలమింది తీయగల పట్టుకొని (జేలాడుచు, వానరాః = 

కోతులు పనసఫలాని ఐవ = పన సపండ్లవ లె, అల న్ని = ఒప్పారుచున్నవి, 

భూమి రాలిన పెక్కు_వూల పలురంగుల చేత, (రంగులముగ్గులతోనుం బోలె. 
విచిత్రముగా చే తచితాకప.౯కముగా ఉన్నది, చెట్లు నిండారిన పూలమితే 

అనే భరి అంటీ 

ముచే బరువుతో వంగిపోయి యున్నవి, శెట్టత ల పె తీం౫లఅల్లుకొనియున్న వి, కోతులు 

వానిం బట్టుకొని _వేలాడుచున్నవి, (ఆవి పెదవియె తీంగలలో చెటలో |జేలాడు 
లు 0 ర c౧ 

చున్నందున) పనసపండ్లవలె ఉన్నవి. పనసలు వెట్లునంగాచునవి, తీగలంగాచూ 
ఉం 

నవి కావు, అయినను ఇది శకారభాషితము _ విరుద్ధములుగ అవి శాయదగును, 
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విటః.....కాకోలీమాత , ప్రదం శిలాతల మధ్యాన్య తామ్, 

ఫకా___వహో 2. స్మాాసితః (ఇతి వికున న హోవవిశతి) 

భావ, అడ్యాపి తాం వనన్న సేనాం సృృరామి, దుర్భనవచన మివ 

హృదయా న్నావనరతి, [వళే పా ఆశీదే. భావే అజ్ఞ వి తం వశన్త 

శేశిఅం శు మవులామి, దుజ్జణవఅణం విఅ హాడ క్కా-దో ణ ఓీ*లది J 

టః_( న్యగతమ్ ) తథా నిరస్తో ఒవీ స్గరతి తామ్. అథవో 

కో స్రీభి ర్విమాని తానాం కాపురుపాణాం వివర్ణ తే మదనః 
నత్పురువన్య న న ఏవ తు భవతి మృదు, క్ష శాన వా భవతి ౫ 

జ నానా యనా లాణాయరాలో నలో 

ఇదం శిలాతలం; అధ్యాస్యతామ్ _ ఇదిగో రాతిపలక (రాతిపకమోిందు 

కూచుకాండుము ... = భావ ఇప్పుడును, ఆ వసంత సేననే స్మరింతున య్యా, 

దుష్టునిమాటవ లె _ ఒకసారి విని మనసునం జొచ్చినది యెట్లో అట్లు _ వాడ 

యాత్ ..=చి త్రమునుండి తోలలగిపో లేదు _ మజపునకు రా లేదయ్యా, త థా 

నిర సః ఆపి - అట్టు ఏ త్రీరస్క_రింపయుడిన వాండయ్యు _ “'ఆెపీహి, అ అనార్యం మన్న 

యని గుణః ఖలు అనురాగస్య కారణమ్ _ న బలాక్మా_రణి _ ఇెల్ల వ్ _ 

పోవయ్యా అని అనంబడిన వాండయ్యు, అట్లు నగ థనముతోడి బండి మరల 

గొట్లింబడిన వాండయ్యు, తాంస్థురతి = ఆమెను తలచుచున్నా(డు, అథవా _ అది 

యే అగును లే, 

న్లో, ల స్ర్రీఖిః = ప్ర్రీలశే విమానితానాం = ఆవమౌనింపయబడిన, 

కాపురుహెణాం = నీచులగు _ సనీచస్వ భొవముగ అ = ప్రుషులకు, మదనః = కాముడు _ 

కామము అనుట, ఏవవధజ తే = వృది పొందును _ ఎక్కువ వయగును, సత్పురుష స్య 

తు = సజ్ఞనునికి, అన్ననో, స ఏవ = అతంటే _ అదియే, మృదుః = మె త్రినివాండు గా) 

తగ్గిపోయిన చాండు మెక్టోత్తపడినదిగా; కాని న ఏవ వా = (అసలు లేని వాంజే _ 

శే పోయినడే శాని, భవతి = అగును, 

సీచునికి తన రాగమును చీ తీరస్క_రించిన మైన, ఆది మటింత గాఢ 

మగును. గదళాభి శాలితన్నున గదకాభమునక కామము ేగును, ఉత్కు_టమగు 

నంట, సజ్జనునికి తగ్గిపోవును, కాదా లేకయే పోవును, 
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శ-కా__ఛాన, కాపి వేలా స్థావరక చేటన్య ఛణితన్య వవ 

హాణం గృహీత్యా లఘు ల ఘ్వాగచ్చు ఇతి, అ ద్వ్యాపీ నాగచ్చ 

తీతి చిర మన్ని బుభుశీతః, మధ్యా పే ప్న న శక్యతే పాదా భ్యాం 

= గ న్గుమ్, త త్పశ్య పశ్య, 

శో నభోమధ్యగతః సూర్ న్యో దుః(పేత్యః కపిత వానర సద్భకుః 

భూమి రృృథఢనంతప్తా హతప్పుతశ "లేవ గాగ్భారి. ౧౦ 

[ భావే కాఏ వేలా థావలక చేడళ్ళ భణిదళ్ళ “ వవహాణం 

గేణైఅ లహుం లహుం ఆఅచ్చే” త్రి. అజ్జవీ ణ ఆఅచ్చది త్త 

చిలమిబుభుక్షి దే మజణే ణ శక్కీఅది పాదేహిం గన్తుమ తా 
యా వ యువా — 

“పేక ప 
క్షు 

ణహామ యగ చే శూలి దుప ప్చేస్టై కువిదవాణలశలి చ్చే 

భూమి దఢశంత-త్రా దహాపు తశ బే వ్వ గస్హాలి ] 

కా అపి వేళా = ఎంతయో కాలము అఘు లఘు _ తరగా తరగా అని 

సను రెట్టించి వల్పితిని, అద్య ఆపి ... = ఇప్పటి కింకను రావన్నా6డు, ఇతి 

అన్నమాట, చిరం అన్ని బుభుక్నీత 8 = చాల సేపటినుండి ఆంకలిగొని యున్నాను, 

మథ్యా హ్నా = న ఇప్పుడు మధ్యావ్నాము ఐనది యనుట, 

అట్టి యిప్పుడు _ న శక్యలే ... = శక్యము గాదు పాదాలతో (= నడిచి 

పోవుట క, తత్ పళ్య ... = కావున చూడు చూడు, 

య 

సూర్యుండువి దుప్పేేమః _ చూడరాక _ మిటుమిట్లు గొల్చి (తోయుచు _ 

ఉన్నాడు, వపిత వానర 'సద్భకః _ కోపించిన కోంతివలె ఉన్నాండు _ కోపాన 

కోతి పండ్లన్నియు అగపడునట్లు నోరు తెజచి యుటీమి భయ పెట్టును _ చూచు 

కన్నులును _ జనులు _ తొలంగనట్టు చేయును, భూమిః = నేల, వాత పుత్రకతా 

శాన్థారీ ఇవీ = నూర్చురుకొడుకలును వంపలడి పోయిన గాంధారివలె _ నూరురు 

పుత్వుంల యొహ్క_మ్మడి నాశమున అమ్మక ఎంత “సంతాపము” దుఃఖము కలుగును !_ 

(అంత ఓర్వరాని) వేండి కలిగియున్నది. 

కో ౧౦, నభోమధ్య గతః నూర్యః = మింటీనడిమికి చేరినాడు 
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విటః._వవ మేతత్. 

నో, ఇాయాసు (వతిము కృశహ్పకవలం 

ని దాయ తే గోకులం, 
ల ఆ ద్ర తృష్టాశ్తె శ్చ నిపీయతే వనమృ గై 

రుప్ప్రం వయః సారనమ్, 

నంతాపా దతిశజ్కి తె ర్న నగరీ 

వమూార్తోనరై క సేవ్య తే 

తపాం భూమి మవాన్వ చ (వవహణం 

మన్యె క్వ చి త్సంస్థితమ్, ౧౧ 

షఫుడు ఈయొండలో ఆజీలమోంద అడుగు పెట్ట నే శక్యము గాదు, స్వ 

మేతత్ _ ఇన ఇది _ నీవు చెప్పినది సరియే, ఇడి వేసంగి, 

వో, ౧౧, గోకులం = గోవుల _ ఆవులయు ఎడ్డయు గుంపు _ మంద, 

వాయాసు = నీడలలో _ (చెట్లకింద, (పతిము క్త శప్ప కబలం = జాజవిడువ6 

బడిన _ కాదా _ మరల (నెమరుజేయుట కె) నోటికి తెచ్చుకొనయుడిన లేత పచ్చిక 

కడులు గలదిగా _ అనయా ఆట్లు తెచ్చుకొని నిమురు జేయుచు _ అనుట, నిదా 

యే _ తూ -గాడుచున్న వి, !తృస్తాతే౯ః = దప్పి చే పీడింపయుడిన వెన, వన 

మృగెః చ= తోటలోని జింకల చేతను, సారసం = జలాశయములోనున్న, ఉఊప్పం 

పయః = జీండినీరుు నిపీయతే = (తాంగయడుచున్నది, సన్తాపాత్. = వేడివలన, 

అగిళజ్కా తైః = ఎంతయు భయపడిన, నరైె 8 = జనుల 'చేర్క నగరీమాగల౯ాః= నగర 

ములోనికి పోవు దార్కి న సేవ్యతే = ఆశయింపలబడుట లేదు, (పట్టం = 

(తొక్కు = బడుట లేదు _ ఊరికి పోవు వీథిలో ఎవరు నడ చుటలేదు, (కావున) 

మన్యే =, తలంతును _ ఏమని యనగా _ తప్తాం భూమిం ఆపాస్య = కాలిపోయిన 

చీలక తొలగి (నీడలో రవంత సేపు (పవవాణం చ= (నా బండియు, క్వచిత్ 

సంస్థిత మ్ = ఎక్క_డనో నిలిచినది 

గోవులు మృగములు సయితేమును నీడను ఆ(క్రోయించి తాపము తీర్చుకొను 

చున్నవి, మనుష్య ప్రాణి బయట వీధిలో ఆగపడుట లేదు, కావున బండి ఎక్క_డచె 

నను ఒక చెట్టునీడను ఆశయించి నిఅంబడియుండునని తేలం చెదను, 

MR — 55 
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న్ర-క్రా 

న్లో, శిరసి మమ నిలీనో భావ సూర్యన్య పాదః 

శకుని ఖగ విహజ్షా వృత.శాఖాసు లీనాః 

నరపురుషమనుప్యూ 'ఉక్లదీర్భం శంసన్ఫొ 

గృహశరణనిషళ్ణా ఆతవం నిర్వహాస్తి. ౧౩ 

[శిలశి మమ ణిలీకే భావ శుజ్జశృ పాచే 

శ ఊణి ఖగ విహాజ్లా లుక శెహాశు లీణా 

ణలపులిశ మణుళ్ళా ఉణ్ణాదీహాం శథనా 

ఫఘులశ లణ ణిశ కా ఆదవం ణివ్వహాన్వి ] 

భావు అ ద్యావీ న చేటో నాగ చృతి, ఆత్మనో వినోదననిమి త్వం 

కి మపి గాస్యామి, ( ఇతి గాయతి ?) భావ, భావ, [శుతం త్వయా 

శ్లో, ౧౨ భావ= భావా, మమ శిరసి = నాతల మింద, నూర్యస్య పౌదః= 

సూర్యుని కిరణ (పాదుము(లు) నిలీనః = చక్కగా దూటి చాంగుకొన్నది, శకుని 

ఖగ (వివాజ్డాాః = పతులు _ ఇది శకారనులభ భాషిత ప్రునరు కులు, వృకుళాఖాను = 

చెట్లకొమ్ములయందు, లీనాః = అయిం చినపి _ దూణీ దాంలినవి, నర ప్రరుషమనుప్యూః = 

మానునులు _ మరల ఆట్రిదే శళారపువరు క్తి _ ఉస్ల దీఘ౯ం = తాపమునక కడు 

దీఘీకాముగా, శస న్హః = నిట్టూచుళ౯ చున్న వారై; గృవా శరణ నిషళ్ణథొః _ (గృహ. 

శరణ _ మరుల పునరు క్షి ఇండ్లలో కూరుచున్న వారె, ఆతపం = ఎండను, నివ౯ొ 

నా న్వి = పుచ్చుచున్నారు గడప్రుచున్నారు, 

తోటలో తలమటు గు లేనందున సూర్యుడు మాడు మాడు చున్నాడు _ 

ఎండ అంటుకొని పోయినది, ఇట్టుకొమ్ములలో కిరణాలు దూటి దా6ంగినవి _ ఆకులు 

రవంత తల (వేల వేసీ యున్నవి _ నీవు నేను మటియందణును "పెద్ద వేడి నిటూర్పులు 

పుచ్చుచున్నాము, జనులు ఇండ్లలోపల కూ చుకాండి ఎండ వేళను ఎట్లో దాటు 

చున్నారు, 

ఆత్మనః వినోదననిమి త్తం కిం అపి గాస్యామి _ నాకై నినోదమునకై ఏమెన 

పాడుదును, అని పాడుచుశ్నా (డు _ ఏమిపాటయో కవి పాటను తౌ రచింప 

డయ్యు, న్యాయ్యము గా రచించియుండందగును _ ఇట్లు ఏదియో పాడును అని అని 
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య నయా గీతమ్, [ భావే, అజ్ఞ వి శే చేడే ణా ఆఅచ్చది, 

అతణో విణోదణణిమితృం కీంపి గాబశ్ళమ్. భావే భావే, శుదం 

తుద జం మవఏ గాఇదమ్ 1 

విటః....కి ముచ్యతే, గన్టర్యో భ భ వాక్, 

ఫ్ కా కథం గన్ఫరో న భఛవిపాంమి, [కథం గన్లమేణ 
భవిక్ళమ్ ] థ స న భవిష్యామి, [కథం గన్ఫ వ్య 

క్లో, పిజ్దూజ్ఞ ఏలా జీరకభదముస్తా 

వచాయా (గన్టిః సగుడా చ శీ 

వసా మయా సేవితా గన్ధయు క్షీః 

కథం నాహం ముధురన్వర బ్రతి, ౧౩ 

మూలం లా అచ బాయ యలతాలాం. లాలా 

దిణష్టముగా వదలరాదు, ఐనను మాటలుచేర్చని వట్టి రాగాలాపన యగు నేమో * 

ఆశే యుండును, మాటలపాట యని కవి రచింపవలయును, శ కార సదృశము గా, 
ఈశాలపు "తెలుంగు నాటకాలలో నారదుండును కవీరును తాస్వేనును పాడుదురు 

అని చెప్పి _ పాట (వాయకందుశే అట్టున్నది, కవి వాదయము ఆలాపనమొ తము 

శానోపును _ గొంతు బాగు తెలియుటకు, 

భావ ... = భావ నాపాట € చెప్పవలినా = ఏమి చెప్పుదును * గంధ 

వుకాడవు _ చేవగాయకండవు _ నీవు, విటుడు వానికి వినోదము గూర్చువలసీన 

వాడు _ కావున అనుసరించి పలుకచున్నను _ సమయము వచ్చినపుడు అక్క 

గలిగిన పుడు గటిగా మందలింపను నేచుకాను, అనుసరణయు సమయాన హేళన 

గభ కొము-గా నుండును, అనై యిఫు డిది _ గంధవుజ6 డనుట. కథం గనవ౯ాః 

న భవిష్యామి_ నేను 66 ఎట్లు కాక పోవుదును, వాండుమూర్జు, నిజమనుకినును. 

క్లో, ౧౩ నాగొంతు నాతిండిచే ఎంత చికిలీయగుననుకొన్నావు ! ఏషా 
గన్థయు E = ఈవాసన(దవ్యాల యోగము _ మందు కూర్చు, మయా సేవితా = 

నోచే (తశాయగయిడినది, అందు ఏమేమి ఉన్న దనంగా, హీంగు ఊజ్ఞ లా = ఇంగువ 

వాసన బాగుగా గొట్టుచున్న _ అనయా దానితో కూడిన, జీరక భ(దముస్తా = జీల 

కజయు నాగముసె స్తెయును, వచాయా గ స్థిః = వసయొక గణి పు, సగుడా = 

చెల్లముతోకాడిన, కుల్ల = సాంటియు, గీకావున) అవాం = నేను, కథం ఇతి 

న మధుర స్వరః = ఎట్లని, ఇం “పెన గొంతు పలుకు వాయడం గాక పోవుదును * 
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[ హిజ్జుజ్జ లే జీలక భ ద్ధముడో 
వవాహ గణ్జీ శగుడా అ శు 

వశే మన శేవిద గన్గజుత్తీ 

కధం ణ హే మధులళ్ళ లే తి] | 

భావ, పున రపి తావ దాస్యామి, (తథా* కరోతి) భావ, భావ 

(శుతం తయా య నయా గీతమ్, [ భావే, పుణోవిదావ గా 

ఇశ్శమ్, భావే భావే, శుదం తున జం మవ గాఇదమ్ |. 

విటఃకి ముచ్యతే, గన్దర్యో భవాక్. 

న-కా__కథం గ న్టరో న భఛ్వామి, [కధం గన వ్వ ల 

న్లో పాజ్దూజ్ఞ (ల౦ దతృమరీచచూర్లం 

వ్యాఘారితం _లెలఘృలెన మ్మిశమ్ 

భుక్తం మయా పార భృతీయమాంనం 

కథం నాహం మధురన్యర వతి, ౧5 

[ హిజ్ఞ్జుజ్జలే దిల్ణమరీచచునే 

వగ్గాలిచే తేల్లఘవణమి క్కే 

. భుత్తే మవ పాలహుదీఅమం శే 

కధం ణ హా్లో మధులళ్ళ లే త్రి]. 

ఇంగువతోడి జీలక జ్రయు నాగముసస్తెయు వస, బెలముతోడి సొంటి_ఇవన్నియు 
య 

గొంతుమోంద పనిశేయున నే _ కఫవారములే _ స్వర శోధక వధజాకములే _ శకా 

రునికి వీనిం గనాచికాన వినుకలి యుండును. కావున ఇంట వాడుటయు, 

కో ౧౮౪, మయా పారభృతీయ మాంసం భు కం = నాచేత కోకిలల 
య అనాటి 

మాంసము తినయుడినది _ అబెట్టి, వనంగా _ హీజ్రూాజ లం = ఇంగువ( వాసన) -స్పక్టి 
|| Yn] 6... 

1(పశాశించుచున్నదియు, దత్శమరీచ చూణజాం = మిరియప్రుం బొడుము వేసి 

నదియు వ్యాఘారితం = చేయి పోయంబడినది, తెలఘృ లేన మిశం _ మరల 
ఆమాటయే, శకారణ్గాపిత పునరు కి, 

జాలీ 
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భావ, అ డ్యాపి చేటో నాగచ్చతి. [భావే అజ్ఞ వ్ చేదే ఇణాఅ 

| 

(తతః |పవిశతి (వవహణాధిరూథా వనన్నసేనా చేట శ్చ 

చేటః__నీతః ఖ ల్య హమ్. మూ ధ్యాహ్నిక ః సూర్యః. 

మేదాసీం కుపితో రాజశ్వాలనంస్థానకో భవిష్యతి. త్ర త్ర ఏరితం 

వహామి, యాతం గానా, యాతమ్, [భీచే క్ట హాగ్ష, మపి శే 

శు, మా డాణిం కువిచే లాఅశాలశంఠాే హువిశ్ళది: తా 

తులిదం వహామి, జాధ గోణా జాధ ). 

వసన్త_..హో ధిక్, హో ధిక్, న ఖలు వర్గమానక స్యాయం 

న్యరనం యోగ ః, కిం న్విదమ్ 1 కింనుఖ ల్యార్యచారుద ల్తైన వాహాన 

కథం ఇతి న అహం మధుర స్వరః = ఎట్లని చేను తియ్యని యిం పెన గొంతు 

వాయడం గాక పోవుదును * వట్టి కోయిల 'మాంసము తిన్న చీ కోయిల గొంతు 

రాదా? మటి "నేను అందు సొంతున శ్లేవ్మవారము గా స్వరర క్రి కివధ్ధకాకముగా 

ఇంగువ, మిరియపుంబొడుము, చేతితాలింప్రును పెట్రించితిని, కోయిలకు తియ్యని 

పంచమస్వరము కాని దాని మాంసము ఆది కలిగించునా* ఆడి యూ మూయఖుక ని 

యూహా శకాంబోలు, 

స్వస్థ - భవతు _ నెమ్మదిగా నుందువుగాక 4.4. = ఇప్పుడే రాలగల6డు, 

అంతట సరేడిలో వసంత సేనయు, తోలుచు చేటుండును (ప వేశింతురు _ ఫీతః ఖలు 

అహ౦ = నేను భయపడితినికదా, మాధ్యాహ్నీక సూర్యః డా NE: 

నూర్యు (డు _ _ అయి నాడు _ మింటినడిమికి వచ్చి నాండు, న ఇదానీం వపితో . 

ఇపుడు రాజళ్యాల సంస్థానపండు వపితుండు కాండా*€ తల్ త్వరితం వవోమి = 

కావున త్వరగా తోలెదను, చో చో _ డిర్ డిర్ _ ఎద్దులూ ! 

హోధిక్ _ అయ్యో ఇసీ, న ఖలు =. = స్వరసంయోగ: _ ఈగొంచతు పలుకు 

సవ్వడి వధజామానకనిది కాదే. కింను ఇదమ్ = ఇదేమిటి ¥ కింను ఖలు ఆర్య 
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వర్మిశమం వరిహార తాన్యో మనుష్యా ఒన్య త్ప)వహాణం (చేపీతం 

భవివ్యుతి, స్ఫురతి దఖీణం లోచనమ్, వేవతే మే హృదయమ్. 

ళూన్యా దిశః, నర్వ మేవ వినంష్థులం వ శ్యామి. [ హద్ది హాద్దీ, ౯ 

క్ట వడ్డమాణఅన్స అఅం నరనంజోఓ, కిం చేదమ్,. కిం ణు క్ట అజ్ఞ 
చారుద క్కెణ వాహణవడిన్స్నమం పరిహరన్తేణ అల్లో మణుస్పో అల్లం 
వవహాణం చేసిదం భవిన్సది, ఫురది దాహిణం లోఅణమ్,  వేవది 

అహ గ జో = ఇ "ద్ర గ్రాం ॥ మే హీఅలఅమ్. సుణ్ణాఓ దిసాట, సవ్యం జైవ వినంళులం క్ష మి | 

శే -కా__( నేమిఘోవ నూక ర్య) భావ భావ, ఆగతం (వవ 

హణమ్, [భావే భావే, అగచే వవపహాశే ] 

విటః___కథం జానాసి? 

ఫ-కొ___కిం న వళ్యతి భావః, వృద్ధళూక ర వవ ఘురఘురాయ 

మాణం లత లే, (కిం ణ వేక్టది భావే, బుడ్డళూఅ లే విఅ ఘుల 
ఘులాఅమా కో లక్రీఅదీ ] 

విటః____( దృష్టా) సాధు లశీతమ్. అయ మాగతః, 

శకా__పుతక స్థావరక చేట, ఆగతో =సి,  పుత్తకా 
థావలకా చెడా ఆగచే శి ౫, 

చారుద తేన ... = బారుదత య్య చేత ఎడ్డక _ ఒకసారి నడచివచ్చినవి మరల జు అవ య 

నడచిన చాల అలనీపోవును అని దానిని (పరిహారతా=) మౌన్చువా.డె వేలు 
మౌనిసియు వేలు బండియు పంపండి యుండునా ? స్ఫురతి ... = (నా కడి 
కన్ను ఆదరుచున్నది _ అవళకనము, "మే వాదయం వేపలే _ నాగుండె అదర 
చున్నది, శూన్యా దిశః_దిక్కు.లు శూన్యములు (గా ఐనవి, సవకాం ఏవ విసంప్థాలం 
పశ్యామి _ అంతయు ఎగుడుదిగుడు గా _ విపరీతముగా _ నాక తోంచుచున్న ది, 

శేమిఘోేపం = చక్రాల యంచులచుటు కమ్మి _ పట్లాతోడిది _ దాని | 
లు on) (మోత _ కథం జానాసి = ఎటు ఎటుంగుదువు ? వృద నూకర ఇవ ఘుర 

అ 
లం 

థ 
ఘురాయమౌణ। = ముసలి పంది వలె ఘురఘురయనుచు వినంబడుచుండ లేదా * 
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చేటః.___అథ కిమ్, [అధ ఇం] 

శకా_. పవహణ మ ప్యాగతమ్, [(వవహణే వి ఆగ బే ]. 

చేట;ః___అథ కిమ్, [ అధ ఇం కే. 

శకా_..గావావై ప్యాగతా, [గోణా వి ఆగ దే ), 

చేటః_అథ కిము. [ అధ ఇం], 

శ కా___త్వ వు ప్యాగ తః, [తుమం వ్స్ ఆగ చే ), 

చేటః.__(నహానమ్ ) భట్టారక, అహ మ ప్యాగతేః, 

[ ఛట్టకే, అహం పి ఆగడే], 

శకా_..త వృ)వేశేయ [పవహణమ్, ( తా వవేశేహి వవ 

జకాణమ్ |] 

చేటః._కత రేణ మా చ్లేణ ! [ కదలేణ మణ క్షే 

నకా__వశే నైవ (పాకారఖడ్జోన, [ఏదేణ 'బ్లైన వగాల 

బుజ్జేణ | 
చేటః._భట్లారక, వృవభౌ (మియే తే, [వవహణ మపి 

భజ్య కే. అహ మహి చేటో మియే, (భట్టశే, గోణా మలేన్సి. 

వవహణే విభజ్జేది హాగ్గె వి చేడే మలామి ] 
లాగా. 

(శబ్దము వినబడుటను. ళశారుండు అగపడుట గా చెప్పును _ పుత్రక మొద 

_లెనవి బండి తెచ్చినందుల కై చేటునికి సంతోషపు సంబోధనలు, (ప వేశయ (ప్రవ 

వాణం .. = బండిని లోపలికి రానీ, కత నేణ మాగేణజబాణ = ఏదారి గుండా * 

ఏ్ కే -నెవ (పాశారఖకేన = ఈ (పాశారపు తునుకమిందుగా, అట్లు (పాశారపు 

తునుక, ఎత్తుగా నుండునబే _ దాని మాందుగా వచ్చిన _ వృష భె (మియేలే 2. = 

ఎడ్లు చచ్చును, బండియు విటిగిపోవున్కు నేను చేటుండను చత్తును, 



£40 మృచ్చకటికమ్ 

స-కా___అచే రాజశ్యాలకో 2_హామ్. వృషభ మృతే, 

అవరా ఎకె) ప్యూమి, (వవహణం భగ్నమ్ అవరం కారయిపష్యూమి, 

త్వం మృతః అన్యః (వవహణవాహకో భవిష్యతి. [అలే, లాఅ శాల కే 

పహాగ్గె గోణా మలే అవలే కీణిశ్ళమ్, వవహణే భే అవలం 
ఘాఢఇశ్శమ్. తుమం మలే, అణే వవహణవాహా కే హువిశ్ళడి ]. 

చోటః సర్గం ఉవవన్నం భనీవ్యతి, అహా మాత్సీయో న 

భవిప్యామి, [శవ్యం ఈవవళ్జాం హువిశ్శ్ళది. హా అత్తణ కేలశే ౯ 

హువిశ్ళమ్ ] 

శ-కా___అరే, సర్వ మపి నశ్యతు, (పాకారఖణోన (వవేశయ 

('వవహణమ్, [అలే, శవ్వం పి ఇణశ్ళదు, పాగాల ఖర్జోణ వ వేశేహి 

వవహాణమ్ J 

చేటః__విభ'జ్ఞ Ke (పవహాణ, సమం న్వామినా విభజ్ష; అన్య 

త్స) వహాణం భవతు, భట్టారకం గత్వా నివేదయామి. ( వవిశ్య) 

కథం న భగ్నమ్, భట్టారక, వత దువస్థితం (వవహణమహ్, ( విభజ్ఞ 

లే వవహణ, శమం శామిణా విభజ్జ, అక్ర వవహాణే భోదు, భట్టశే 

గదుఅ ణివేదేమి. కధంణ భగ్గె. భట్టకే, ఏవే ఉవళ్టి దే వవహాశే ]. 

ఆశే రాజళ్యాలక ః అహమ్ ... = ఓరి నీను రాజుగారి మజు6దిని రా (ఏమను 

కొన్నావో !) అన్ని చచ్చిన, అన్నియు కొత్తవి కొందును _ నీక బదులు మట్క 

చేటుని “పెట్టుకొందును, సవకా౦ ఊపపన్నం భవిష్యతి _ (నీక) అన్నియు దొర 

కను, (కాని “నేను నావాండను చాకు లేకపోవుదును. వే. వేం, 

ఆశే సవం అపి నళ్యతు _ అంత యు నాళనమె పోనీ _ (పాశారపు 

తునుక మోందుశా నే బండిని (ప వేళ పెట్టుము, విభజ్య స్ట ర (పవవహాణ _ విటుగ రా 

కరి బండీ ! స్వామితో _ ఒడయనితో _ కూడ విజంగరా, అన్యత్ (పువహాణం 

భవతు _ (ఇది విటీగిపోయిన) మటియొక బండి అగునుగాక, భఛట్టారకం గత్వా 

నిజేదయామి = చొరవదక పోయి ని జేదిం చెదను, (పవిళ్య ల (అస్త (ప్రవేశించి, 
- ఏ 

కథం! న భగ్నమ్ = ఏమో! ఎటూ! విజుగ లేదే దొరా ఇదిగో బండి దగ్గజు 
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శకా__న ఛిన్నా వృవభా, న మృతా రజ్ఞవః. త్వ మపి న 

మృతః, [౯ Prey గోణాా ఇ మలా లజ్జ, తుమం పీ ణ మలే ]. 

చేటః.__అథ కిమ్, [అధ ఇం |], 

శ కా___ భావ, ఆగచ్చ, (వవహణం వ శ్య్వావః, భావ, త్వ 

మపి మమ గురుః, వరమగురుః _వేష్య సే సాదరకో ఒభ్య న్నరక ఇతి 

పురస్క_రణీయ స్తితి త్రం తావ త్స)వహణ మగతో 2_ధిరోహా, 

[| భవ, ఆఅచ్చ, వవహణం ఇష్టా మో, భావే, తువుం పి మే 

గులు వలమగులు, సే అకి శాదలేశే అబ్బ న్నల కేత్తి పులక్క-లత్షేమ్ 

తి తుమం దావ వవహణం అగ్గదో అహిలుహా |], 

విబః.___ఏవం భవతు, [9 త్యారొహతి ]: 

ల 

న కా___అథ వా తిష్ట. త్వమ్, తవ వితృసంబని [వవహణమ్, 

యేన త్వ మృగతో ౭_ధిరోహాసి? అహం (పవహణస్వ్యామిా, 

అ|గతః [వవహణ మధిరోహోమి, [ అధవా చిక్ల తుహ, తుహ 

బవ్పశేలశే వవహశ్షే, జేణ తుమం అగ్గదో అహిలుహాళి, హాచ్లే 

వవపహాణ కామో, అగ్గదో వవహాణం అహిలుహోమి ]: 

న ఇన్నే వృషభ" న మృ తా రజ్జ్ఞవః - ఎడ్లు చావ లేదు (శాళు "తెగ లేదు 1 

శశారుని విపర్య స్ట ఫాషితము _ ఎడ్డు తెగ లేదా, _తాఫ్ట్రచావలేదా _ అనుట, 

భావ ఆగ చృ .*.=భావ_ర్కా బండిని చూతము, ...=నీవు నాకు గురువవు, 

పరమగరువవు; అభ్య న్హరకః = (రాజానకు ఆంత రంగివ (డైనవాండు, పురస్క_ర 

బీయః = గౌరవింప(దగిన వాడు _ ఇతి అని _ నాగొప్పలతే నమును ఎంచి సాదరకః = 

ఎంతేయు అదరముకలవాండవె, (పేకుసే = చూతువు, (కావున, త్వం తావత్ = 

సీ వే (పవవాణం=బండిన్సి అగ తః అధిరోవా=ముందుగా ఎవ్క_, వఏవర భవతు_ఇశే 
శానీ _ అని ఎక్కు_న్కు అధవా _వలదులే _ ఇంతలో దానిని _ వాడు ముందు ఎక్కు 

టను _ ఓర్వలేక అను చున్నా (డు, తిష్ట = ఉండులే, త్వం = నీవు తవ పిళ్ళ 

- సమ్బన్ధి (పవవాణమ్ _ నీ యబ్బదిగన బండి! యేన = డేన = దాన, త్వం 

MR — 56 
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విటః_..భ వా నేవం (బవీతి, 

శకా__య ద్య వ్యహ మేవం భణామి, తథా పీత వెవ 

ఆవారః * అధిరోహ భట్టారక ” ఇతి భణితుమ్. [జల వి హగ్లే ఎవ్వం 

భణామి, తథా వి తుహ ఏవే ఆగలే “అహిలుహ భశ్చ్ర కే” త్రి 

భణిదుమ్ ]. 

విటః...ఆరోహాతు భవా, 

శ కా. వవ సాం పతే మధిరోహోమి. పుతక స్థావరక చేట, 

వరివర్తయ [వవహణమ్, [నశే శంవదం అహిలుహామి, పుత్తెకొ 

థావలకా చేడా, వలిన తా వేహి వవహాణమ్ ]. 

చేటః_( వ రావృత్య ) అధిరోహతు భట్టారక 8. 

స-కా__( అధిరు హ్యోవలోక్య చ శజ్కాాం నాటయి తొ 

త్వరిత మవతీర్య విటం కళ్లే ౭=_వలమ్బు స్ట) భావ భావ, మృతో 

=_స్కి మృతో౭ఒసి; (వవహణాధిరూఢా -రాశునీ చారో వా (పతివనతి, 

ఆగతః ... = అవాం (పవవాణ స్వామో ,.. = "నేను బండి సాంతగాండను ,.,. 

"నేను ముందు బండి ఎక్కె_దను, యద్యపి అవాం ఏవ భణామి _ నేనే ముందు 

ఎక్కు _ అని చెప్పిననుం గూడ, తథాపి = ఆ క్షైనను, తవ ఏవ ఆచారః _ నీకే 

ఆచారము _ అనంగా నన్నే ఎవ్కమనవలసీనదె, అట్లు ఉపచారము గ రవము 

చూపవలనీనది _ *“అధిరోవా భట్లారక _ ఎక్క_వయ్యా, దొర_” అని చెప్పుటకు = 

అట్లు చెప్పి గ"రవింపవలనీనద్కి సరి, ఆగోవాతు భవాజ = ఎక్కు_దువు గాక _ 

నివు సాం(పఠం = ఇప్పుడు _ పరివర్శ్మయ = (తిప్పు, 

శజా_0౦0 = భయమును _ నాటయి తా = అభినయించి _ ఆని జేసగానికి 

ఎచ్చరిక. విటం క్లే అవలమ్బ్య = విటుని మెడం బట్టుకొని, భౌవ .., = మృతః 

ఆని ... = భావ భావ చచ్చితివి _ చచ్చితివి _ బండిలో ఎవడో రాతసియో 

దొంగయో ఉన్నాండు, రాతీసియైన మనమిరువురమును దొంగిలింపఃబడిన వార మే _ 

దొంగయెన ఇరువురము తిని వేయంబడినవార మే ! _ శశారుని విపర్య స్ప భాపితేము _ 
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తద్యది రాతనసీ, త దోభావపి ముషీతొ, అథ చౌరః త దోభావపీ 

ఖాదిలతె”, [ భావే భావే, మలేశ్తి మ లేళి వవహ జాధిలూఢా శా లక్ష 

చోలేవా వడివశది, తా జయి లకన్, తదో ఉభే వి మూళశే, అధ 

చోలే తదో ఉభేవి ఖచ ]: 

విటః. న భేతవ్యమ్, కుతో 2ఒ(తె వృషభయానే రాతుస్వ్యాః 

నంచారః, మా నామ తే మ ధ్యాహ్నీర్క- తావచ్చిన్నదృ ష్టేః 

స్థావరకన్య నక ఇప్పు కాం ఇభాయాం దృష (భావి రుత్పన్నా. 

శ కా___పుతక స్థావరక చేట, జీవసి, | పుత్సకా థావలకా 

చేడా జీవేళి |, 

చేటః....అథ కిమ్, [ అధ ఇం |]. 

ఛకా___భావ, (వవహణాధిరూథా (ప్రై (వతివనలి, త దవ 

లోకయ, [ భావే, వవహణాధిలూథా ఇట్టిల వడివశది. తొ అవ 

టః_కథం (స్రీ 

శ్లో. అవనతేశిరనః వయామ శీఘ్రం 
వథివృవ భా ఇవ వర్ష తాడ్ తాతూః 

ముషిత ఖాదితములను ఇటు ఆటు చెప్పుట _ దీనికి దానిని, దానికి దీనిని _ చెప్పుట, 

న 'భేతవ్యం = భయపడవలదు, ఎడ్ల బండిలో రాతసి! ఎక్కడి సంచారము ౪ 

మధ్యాహ్న అర్క. తాప చ్భివ్నదృష్పే మం = మట్ట మధ్యావ్నా పు నూర్యుని చేండికి 

తెగిపోయిన, చీకట్టుక మిన, చూపుగల నీకు (కంచుక =) ఒంటిసె కప్పుతోడి 

చేటుని నీడను చూచి భాంతి కలిగినది, జీవసీ = బదికియున్నా వట రా లై ఇ 
ర్ ప బండిలోనికి ఎక్కి. ఉన్నది, తత్ అవలోకయ = కావున చూడు, కథం 

చ్ = వెట్టూ ఆండుదియా ! 

న్లో, ౧౬ వపకా కౌడిత అముః= వానచే కొట్రయిడిన కన్నులుగల, 

వృష భా ఇవ = ఎదవ లె, పథి = దారిలో, శ్రీ ఘం = వడిగా, ఆవనత శిరసః = 

వంచుకొన్న త అగఅవాండ నె, (పయామ = ఫోయెదను, బహువచనమునకు య%త్చెమ 
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మమ హీ నదసి గౌరవ పియన్య 

కులజనదర్శన కాతరం హీ చత్వుః, ౧ 

వన న్న__ (సవినయ మాత్మగతమ్ ) కథం నువు నయనయో 

రాయానకర ఏవ రాజశ్యాలః, త్ర త్పంశయి తసి మన్ల భాగ్యా, 

ఏత దిడానీం మమ మన్దభాగిన్యా ఊపర కే తవతిత ఇవ బీజముప్టి 
ర్నివ్ఫృల మి హాగమనం సంవృ రము. త్ర హ్ మతి కరిష్యామి. 

[| కధం మమ ణఅణాణం ఆఆనఅరో చ్లేవ రాఅసాలట, త నంన 

ఇదమ్టి మన్దభాఆ వసో దాణిం మమ మన భాఇణేన్ ఊసర స్టైత్త వడిదో 
వ్ఆఅ " వీఅముట్టీ ణివృలో ఇధ ఆగమణో నంవుత్తో, తే కిం ఏల్ణే 

కరఇస్సమ్ ౫ 

ఫకా___కాతరః ఖ లేవ వృద్ధ చేటః (పవహణం నావలోక 

యతి, భావ, ఆలోకయ వ్రవహణమ్' .[కాదలే క్ట వశే. బుడ్డ చే డే, 

వవహాణం ణావలోవడి, భావే, ఆలోవహి వవహణమ్ 1 

పురుషలో వివక్షచే ఏకవచనమును అర్థము, మమ హి = నాకన్ననో, సదసీ = 

సభలో _ నలుగురినడుమ, గౌరవ ప్రియస్య = గ "రవమందు (ప్రీతిగలవానిక్సి చ చతుః = 

కన్ను, కుల జన దళశజాన కాతరం హీి= కల, స్త్రీని _ పర ఫార్యను _ చూచుటకు 

భయపడునది కదా, 

(స్రీ, అనెదవు _ ఏవలాంగనయో, ఎవని భార్యయో, ఆమెం జూచుట 
ఆగెరవముం గలిగించును, నాకా పరువుమోంద (పీతి, కావున వాన చినుకులు 

కండ్ల పె బడిన యొడ్డవలె, తలవంచుకొని వడివడిగా నాదారిం బోయెదను, 

కథం! =ఎట్లూ! మమ నయనయోః ... = నా కన్నులకు పీడకలిగించు 

వాంచే! అరాజశ్యాలు దే! దిగులు కొన్న దాన నెతిని, మంద భాగ్యురాఅను, అదృష్ట 

పీనురాల-నెన నేను ఇక్కడికి వచ్చుట చవుటిపొలాన పడిన విత్తనాల పిడికిలి 
వలె, ) నిష్ఫృలమె పోయినది _ [చారుదత్తుం గలసికొందును, క్రీడింతును అని కొం 

డంత ఆసతో వచ్చితిని, ఆదంతయు _ చవుటి చేలం బడ్డ గింజవ లె ఐపోయినది, 

(ఆక =) ఈసందభజామున నేను ఏమి చేయుదును * 

శాతరః ఖలు ,.. = ఈముసలిచేటుండు పీటికి, బండిని చూడండు, భావు, ' 

చూడవయ్యా బండిని, తప్పేమి? అ్లే శానీ _ (చూ ఇెదను _ అనుట.) కథమ్ = 
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టః_.కో దోవః భవతు, వవం తావత్, 

శ కా__ కథమ్ శృగాలా ఉడ్డియనే, వాయసా [వజన్సి, తి 

దావ ద్భావో ఒపీ భ్యాం భమ్య'కే దనస్తః పేత్య తే, తావ దహం 

పాలయి మ్మే, [ కధమ్, థీఆలా ఉశ్ణేన్తి నాఆ కౌ వచ్చేన్చి, తో 

జావ భావే అ్భాహిం ఛ్చఅది, దనెహిం సే్ట్టేఅది, తావ హాగ్గె 

పలాఇశ్ళ్శమ్ ] 

టః_( వన్నన్త్న సేనాం దృష్టా. నవిపాద మాత్ముగతమ్ ) 

కథ మయే, మృగీ వ్యా(ఘ వమునునరతి, భోః కష్టమ్, 

వో, కర చృన్ష ప వతీకాశం పులీనా నృ ర శాయినమ్ 

పహూంసీ హూంనం వరిత్వజ్య వాయనం నమువస్థి తా. ౧౬ 

(జనాన్తికమ్) వనన్నసేనే, న యుక్త మిదమ్, నాపి సదృశ 

మిదమ్, 

ఎట్లూ ! నక్కలు ఎగిరిపోవుచున్నవి, కాకులు చూచుచున్నవి _ ఇనీ శశారుని 

విపరీత ప్రమాటలు _ ఎగురుటన చూచుటయు, చూచుటకు ఎగురుటయు ! తత్ 

యావత్ = మటి భావ, కన్నులతో తినును, పండ్లతో చూచును, ఈలోపల "నేను 

పరారియగుదును, విటుండు బండిలో వసంత సేనం జూచి, దుఃఖముతో _ తనలో 

ఆనుకొనుచున్నా6డు _ కథం = ఎట్లచ్చా! లేడి పులి వెంట బడినది! అయ్యో! కట్టా, 

శ్లో, ౧౬. శరత్ చన్ది (ప్రతీకాళం = శరత్కాలపు (పున్నమృ చంద్రు 
నికి సాటియెనదియు _ అట్లు 1పకాశించునది అనుట, ఫులినా నర శాయినమ్ = 

ఇసుక దిబ్బ పెన పరున్నదియు నగు వాంసం = (రాజ) హంసను, పర్తిత్య జ్య = 

విడిచి, వాంసీ = వాంన్కీ వాయసం సముపస్థి తా = శాకీని చేరవచ్చినది, 

చారుదత్తుని, సకలగుణసంపన్నుని సాటి లేని అంద గానిని వదలి వసంత సేన 

ఈ శశారిగానిని చేరవచ్చినదే_ అనుట, రాకాచంధునిం బోలిన సెక తాసీన హాం 

సను మౌని వాంనీ (మాలృశకాకిని చేరవచ్చిన ట్లున్నదిః 

జనా చ్లికమ్ _ రం-గాన ఇతరులకు వినంబడకండ, చారి వెంత సే ఉన్నచోటనే 

మూడు చేశ ఏ త్తి పట్టిన పతాక వేలిని అడ్డ ముంచుకొని, ఒకరు ఒకరితో మాట 
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శో పూ టీ పూర్వం మానా దవజ్ఞాయ (దవ్యారె జననీ వశాత్ 

వసన్మ__న, [ణ1 (ఇతి శిర శ్చాలయతి, 

మటు 8, 

అళ్ "జ్హగ్యస్యభా వేన చేశ భావేన మన్య తే, ౧౭ 
rr: 

లాడుట జ'నాంలిక మన౭బడును, ఊన్న చోటు తలంగి అసై మాటలాడిన అది ఆప 

వారితో మనంబడును, ఇక్కు.డ శకారచేటులక వినంబడపండ విటవసంత సేనలు 

మౌటలాడుకొనుట, వసంత సేన ఇది యుక్తము (= న్యాయ్యము ) గాదు _ 
సదృళము (= అనురూపము ఏగాదు _ అట్టి అనురాగవంతుని _ గుణవంతుని 
అంద గానిని తటాలున. విడిచి ఈసవళాథా నీచుని డబ్బున కాసపడి ఇట్లు 
చేరవచ్చుట ఎంతయు తగదు _ అనుట, 

వో, ౧౭. పూర్వం = మునుప్రు మౌగాత్ = పరువ్రవలన, అవజాయ = 
తిరస్క_రించ్చిళగుణ; ఖలు అనురాగ స్య కారణమ్ =” అని నీతులు పలిక్సి[ద వ్యా భ౯- = 

ధనముకోసము, జననీవళాత్ = అమ్మకు వళ మై అమ్మ కారణాన, దానికి సవంత సేన 
5న”=శాదు_ఆసీ, తల చానిం "దెలుపుటకు ((పక్క_కు ఆడించును_త అను (పక్కకు 

అడ్డ ముగా ఆడించుట అనంగీశారమునకను ముందునకు టెక్ కిందికి ఆడించుట ఆంగీ 

కారమునకును లోకాన నూచనలు, “ని అని మెల్లగా ఒక యక్నురము పలుకట 
కం లును, ఎక్కు_వ పలుకుట తన పరువుక తగదు అని_చి త్రము రోత పరువు ద్వేష. 
ములతో నిండి పోయినది, చా-గారంభము నోర్వదు, అశాణ్లీర్య స్వభా జేన = 
పరువు మౌనిన _ మాలిన _ స్వభావము చేత, వేళభావేన = బోగముదానవుగా _ 
బోగము తనముతో _ తలంపయిడుచున్న చే, (భాజే ప్రయోగము) కాదా _ కర్మ 
ణి గాం గారవనింపయుడుచున్నా ౯దే _ వీండు _ ఈబండిసా త గాడు, అందు ఎక్కి 

వచ్చితి వే, మునుపు ఒక తూటి వాండు బండియు ధనమును పంపగా, అమ్మ వానిని 
అంగీకరింపుమని చేటిచే మాట పంపగా నిరాకరించి ఇట్లు మజొకమౌరు చెప్పిన 
ఆాను (పాణాలు విడుతునని అమ్మక వెప్పిపంపినది _ అదంతయు భావ, తౌ ళశారుని 

వాండు, ఎటీంగియుండును, యది మొం జీవ స్టీం ఇచ్చనీ, తదా ఏవం న పున 
రవాం మాతా ఆజ్ఞాపయిత వ్యా,” తాను సాంతముగానే తొలియంకమున “సమ 

ముప చరి -ఇత్యాడి 1.81. పలికిన వాడు, 
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న నూక్త మేవ మయా భవతీం (ప్రతి - “సమ మువచర భే 

సుపియం చా వీయం చి. 

వన న్త్న--(వవహణవివ ర్వా సే నాగతా, శరణాగ తాస్టి, 

క వవపహాణవివజా పసేణ ఆగదా,  నరణాగదమి | 
డ్రె వా 

విటః...న భేతవ్యం, న భేతవ్యమ్, భవతు, వనం వజషాయామి, 

(శకార మువగమ్యు ) కాకోలీమాతః, సత్యం రాత, స్య వాత 

(వతివనతి, 

శకా__భావ భావ, యది రావసీ (వతివనతి త త్కేథం న 

తాం ముష్టాలి, అథ చౌరః, తడా కిం త్భం న భతీతః, (భావే 

భావే, జ్ర లక్షశీ వడివశది, తా కీశణ తుమం మూశేది, అధ 

వోలే తా కిం తుమం ణ భక్టి బే కే 

విటః__కి మనేన నిరూపితేన, యది పున రుద్యానవర 

మ్సుర యా పద్భార 'మేవ నగరీ ముజ్జయిసిం (పవిశావః, తదా కో 

వోవః స్యాత్ ? 

(పవవాణ విపర్యయేణ _ బండ్ల వ్య త్యా సము _ పొరబాటు _ ఒకదానికి 

మట్ోొకటియెన మాటుపాటుచేత _ శరణాగతా అస్మీ _ (నిన్ను) శరణుజొచ్చు 

చున్నాను _ కాౌపాడవలనీనది, 

న 'భేతవ్యం _ భయపడవలదు, దిగలపడవలదు _ భవతు = కానీ, ఏనం 

వఖ్నుయామి _ వీనిని మోసగించెదను, సత్యం రాత్ససీ ఏవ ... = నిజముగా (ఇందు 

రాకు సీయే యున్నది. తత్ కథం న త్వం ముష్టాలి, అథ చారః తచా కిం త్వం 

నభమకీతః = మటి ఎట్లు _ ఏల _ నిన్ను దోంచలేదు,ు +. = సీ జీల తినయుడ లేదు _ 

శకారుని ఒకమాటక జేటొొక మాటయెన విపరీత భాషితము, కిం అనే నిరూపి 

తేన _ దానిని పరీషీంచి రుజువుచేయుటచేత ఏమి (పయోజనము శీ పునః _ మలి, 

యది ఉద్యానపరంపరయా ... = తోంటల "వరుసలో నే _ చల్లంగా శాలు కాలక 

తలళాలక పద్భా్యాం _ పాదములతో నే _ నడచియే _ ఉజ్జయిని నగ రముం జొత్తు 
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ఫ-కా___ఏవం కృతే కిం భవతి, [ఏవం కిదే కిం భోది క. 

వీటః.___వవం కలే వ్యాయావమః సీవితో, ధుర్య్యాణాం చ 

వర్శ్మిశమః వరిహృతో భవతి, 

శకా___వీవం భవతు, స్థావరక చేట, నయ (సవహణమ్, 

అథవా తివ్ష తిన. హ్నూణా ఇ క్రో థ తిష్ట తిష్ట దేవతానాం (బౌహ్మణ నాం బాగత శ్చ కాన 

గచ్చామి, నహి నహి, (ప్రవహణ మధికుహ్య గచ్చామి, యేన 
జి న ధగ బధ 9 దూరతో మాం (ప్రేత్య భణిష్య ని ఒ-* ఏవ రాష్ట్ర )}య జ్యాలో 

ఛట్టారకో గచ్చతి, ” [ఏవం భోదు, ఛావలఆ చేడా, చేహ 

వవహాణమ్, అధవా చిక చిక చేవదాణం చ అగ్గదో చలకేణ 

గచ్చామి, ణపా అపా, వవహాణం అహిలుహాలఅ గచ్చామి, చేణ 

దూలదో మం శేక్టిఅ భణిశ్యని _“ఏశే శే లలిఅళాలే భళ్లాలేే 
ఖ ద లు లు 

గచ్చది | ] ' 

చేని, అప్పటికి _ దాన _ ఏమి తప్పుకలుగును * నడిచిపోదము రా, ఏవం కృతే 

, = అట్టు చేసిన ఏమగును * _ ఎందులకు అది ఉపాయ మగును _ అనుట, 

ఏవం కృతే వ్యాయామః ... = ఇట్లు వేసిన వ్యాయామః _ కసరతు, కాళ్ళకు 

దేహానికి బలమాక లిగించు అభ్యాసము _ నడదుట ఒంటికి మంచి కసరత్తు _ 

'సీవితః _ చేయబడినది? అగును _ తరువాత స్నా నభోజనాలన బాగుగా అనుకూల 

ముగా నుండును; ధుర్యాణాం '... = ఎడ్డకు అలపు తప్పించుట యగును, ఎంతో 

ఎండలో వచ్చినవి. బరువులేక నులువుగా మెల్లంగా పోగలవు, కష్టము ఉండదు, 

ఏవం భవతు _ అమే అగుగాక _ కానిమ్ము, శ్వాలకుండు సాటిలేని మాఖుళాడును, 

ఆతిచపల చిత్తుండును_ఒక మాటమిో(ద నిలుచుచా(డు శాండు, దేవతానాం ('బావ్మా 

"శశానాం చ .., = దేవతలయు (బావ్మాణులయు -నెదుర కాలినడక తో పోవుదు నాకి 

నహినహీ _ ఊహు _వలదు వలదు, (పవవాణం ...= బండి యెక్కి. యే పోవుదును: 

చేన._ అనయా దాన, దూరతో ., = దూరమునుండియే నన్ను చూచి చెప్పుకొం 

“దురు _ *వీండుగో. రాష్ట్రియుండు శ్వ్యాలుడు దొర పోవుచున్నాండు _ అని, 
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విటః..( స్యగతమ్ ) దుష్క_-రం నిష వావధీక రుమ్, భవతు, 

ఏవం తావత్. (|వకాశమ్) కాణేలిమాతః, వపా వనన్నసేనా 

భవ న్న మభిసారయితు మాగ తా, 

నననృ__*ాన్నం పావమ్, శొనృం పావమ్. [నన్శం 

పావమ్, ననృం పావమ్ కీ 

వ కా___( నహగ్షమ్ ) భావ భావ, మాం [వవర పురుషం 

మను హ్యం వాసు చేవకమ్. [భావే భావే మం వవలపులిశం 

మణుశ్ళం వాస్ చేవకమ్ le 

వీటః___అథధ కిమ్, 

ఫకా__ లేన హ్యపూర్యా (శ్రీః నమాసాదితా, తసి న్కా-_ లే 

మయా రోపషి తా, సాంప్రతం పాద ఈయోాః వతి త్యా (వసాదయామి: 

[ లేణ హి అపువ్యా శిలీ శమాశాదిడా, తళ్ళిం కాలే మవ లోశొ 
విదా. శంవదం పాదేశుం వడిఅ వశాచేమి ]. 

విటః___సా ధ్యభిహితమ్, 

స్వగతమ్ _ తనలో అనుకొన్నాండు _ దుష్కరం విషం క షధీకతుకామ్ _ విపు 
మును (చంపఫుడానిని మందుగా _ రోగము మొన్చి శాపాడుదానింగా చేయుట, 

దుష్కరం = అలవిపడదు, భవనం అభఖిసారయితుం _ నిన్నుం గూడుటక 

వచ్చినది, శాపాజెద నన్నవాండు ఈమాట ఏమి యుపాయమని చెప్పి నాడో 

భావుండు, 

శా న్లమ్ పాపం _ నేను అభిసరిం చెద నన్నమాట వినుటవలని పాపము శమిం 

చునుగాక, మాం (ప్రవరఫురుషం = నన్ను ఈశకేస్థపురుషునా * తక్కినమౌటలు _ 

మనుష్యం ఇత్యాది శళళారునిపునరు కులు, తేన హి అపూర్వా(్రీః ... = అని, 

ఎప్పుడు లేని _ (క్రొ త్త _ సిరి _ సమాసాదితా = పొందంబడినది, బళి _ అనుట, 

తస్మిక కాలే “4 = ఆసమయమున _ మనము వెంట తటిమితీమే _ 1. ఆపుడు _ 

మయా రోపఫితా = నాచేత కోపపడునట్లు చేయబడినది, (అందువలన) 'సాంప 

తం ... = ఇప్పుడు పాదాలలో పడి అలుకతీచి౯ (పసన్నురాలిం జేసెదను, సాధు 

MR — 57 
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శ-కా__.ఏవ పాదయోః వతామి, (ఇతి వనన్నసేనా మువ 

నృత్య) మాతః, అమి కే, శృణు మమ విజ్ఞ పిమ్. [వశే పాదేశుం 

వడేమి, అత్సికే, అమ్బికే, శుణు మమ విళ్ల త్మిమ్ ]. 

న్లో, ఏవ వతామి చరణయో ర్యెశాలనే లె, 

పహాస్తాక్షులిం దశనభఖే తవ కుద్దదన్ని 

య తృేవ మ యావకృతం మదనాతురేణ 

త క్రామితాసి వరగ్యాతి త్ర వాన్ని డానః, ౧౮ 
EN 

[వశే వడామి చలక్తోశు విశాలణే లై 

హాశజ్ఞలిం దశణహే తవ శుద్ధద న్ని 

జం తం మవ అవకిదం మదణాతులేణ 

తం ఖమ్మి దాళ్ వలగత్సి తవ మ్మ డాశే ] 

ఆభఖిపీతమ్ = చక్కగా వెప్పితివి, ఏవ పాదయోః పతామి _ ఇదిగో పాదము 

అలో పడుచున్నాను, ఆ త్రీశే య అమ్బే oe = ఆమ్మ తల్లి ల ఇట్లు తనకు 

భోగ్యగా తలంప(బడినడాని సంబోధనము _ మూఖకాత _ ెలివిలేమిి, 

ఉపస్ఫత్య = తలిీనీ, 

నో, గిరా విశాలనేతే జా కీ వడందకన్ను అదానా, ఏప.8 = ఇదిగో, 

చరణయోః = పాదాలలో, పతామి = పదెద నే, కుద్ధద గి = తెల్లని _ తళతళని _ 

దంతేములుగలదాన్యా తవ = నీకు _ దళశనఖే _ (పాదాల) పదిగోళ్ళయందును _ 

వా స్తాషలిం = చేతులు _ (పదిగోళ్ళు గలఅచానిన్సి మోడ్చుటను, కరోమి _ అని 

శేవము _ చేసదనే, వరగాతి _ అందమెన _ (శేవ్హ _ అంగములుగలదా నా, 

మదనాతుచేణ మయా = మదనబాధపడుచుండిన నాచేత, తవ = సీక్కు యత్ 

ఆపకృతం=ఏ అపకారము ,..=ఏహె గభకాదాసీ _ అనియు, యథా న పరిభళ్యతే 

తథా కరు _ అనియు _ ఇట్టిది అపశార (ప్రశారము 1, ఆని యి'శ్లైల్ల _ ఏయపకారము 

చేయంబడినదో, తత్ కూమితా అఆనీ= ఆది మన్నించునట్లు వేయంబడితివి, దాని 

చెల్ల మన్నింపపవే అని అడుగుచున్నాను, తవ దాసః అస్మి = నీవ దాసుడను అగు 

చున్నాను, 

వీపాదాలలో పడి (మొక్కె_ద నే _నా తప్పులు మన్నింప వే _ వీదాసుండను. 
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వనన్న---( సృక్రోధమ్ ) అవేహి. అనార్యం మన్హయసి, 

[ అవేహి, అణజ్ఞం మన్చేసి ]. ( ఇతి పాదేన తాడయతి, 

శకా__( నకోధమ్ ) 

క్ల య చ్చుమ్బిత మమ కా మాతృ కాభిగతం 

న దేవానా మపి య త్ప్రమాణమ్ 

త త్పాతితం పాదత లేన ముణ్ణం 

వనే శృగాలేన యథా మృఠాజ్వమ్, లన 

[ జే చుమ్బిదే అమ్బిక మాదుకేహింగ చే 

ణ చేవాణం వి జే వణామమ్ 

శే పాడిచే వాదత లేణ ముశ్లే 

వశే శిఆలేణ జధా ముదచ్హే ] 

శ లు! 

అపేపీ = పొమ్ము ఆవలికి, అనార్యం = మర్యాదశాని తప్పుడు మాటలు 

పలుకచున్నావు. అని కోపముతో పలికి _ పాదేన తాడయతి _ శాలితో 

తన్ను చున్నది, స్మకోధమ్ _ దానికి శళారునికి కోపము వచ్చినది _ కోపముతో 

చెప్పుచున్నాడు, 

శ్లో ౧౯. అమ్బికా మౌతృశాఖిః _ బహువచనము శశారభాషీత ప్ర 

మౌమూలు తీప్పు! పునరు_కియు, (నా తల్లిచేత, యత్ = ఏది, చుమ్బితమ్ = 

ముద్దుగొనంబడినదో, దేవానాం అపి = దేవతలకు సయితము, యత్ (పకామమ్ 

న గతం = ఏది (వంగ) ననమస్కరించుటను పొందలేద్యో తేత్ ముణ్ణం = ఆ (నా 

తలకాయ, వసే = అడవిలో, శ్చ గా లేన = నక్క చేత, మృతాబ్లమ్ యథా = 

ఫీను(గు _ పీనుగు నవయవము _ వలె పాతితం ఆ పడంగొట్టంబడినది, 

నాతల మాయమ్మ ముద్దుగొన్న ది, “దేవుళ్ళ? శకెనను (మొక్క_నిది. అది 

(నీపాదాలలో [వాలీ సీచే_ కాలితో _ పడంగొట్టయిడినది _ అడవిలో నక్క చే 

వీను(గు వోలె, 
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అబే స్థావరక చేట, కుత త్య మయొవా నవమాసాదితా, [అలే 

భావలఆ చేడ్యాా కహిం తువ వళశా శమాశెొదిదా ] 

చేటః._భ ట్లక, (గామశక మై రుద్దో రాజమార్లః. తదా 

చారుద త్తన్య వృతవాటికాయాం [వవహణం నావయిత్యా త్ర (తొవ 

తీర్య యావ చ్చకవరివృత్తిం కరోమి, తావ చేపా (పవహణ 

వివర్యాసే నే హారూ భేతి తర్క_ యామి, [ భక్టశే, గామశ అ లేహిం 

లద్దె లాఅమగ్గె, తదో చాలుద తృశ్ళ లుక్ట వాడిఆ ఏ వవహాణం 

థావిఅ తహీం ఓదలిఅ జావ చక్క- వలివట్టిఅం కలేమి, తావ ఏళా 

వవహణవివజ్జ్ఞాశేణ ఇహ ఆలూఢే త్రి తక్కేమి]. 

ఫ కా__కథమ్, (వవహణ విపర్యాసే నాగతా! న మా 

మభిసారయితుమ్, త దవత రావతర, మదీయా త్స)వహాణాత్ , 

త్వం తం దరిదసార్థ వాహపు తక మభిసారయసి, 'మదీయా గానె 

వాహయసి! త దవత రావతర గర్భడాసి, అవత రావతర. 

కత ఏపా త్వయా సమాసాదితా _ ఎక్కడ దొరకినదిరా ఈమె నిక 2 

రాజ మౌగ౯ాః _ సర్కారు చాట, _ ఊరిబండ్ల చే అడ్డగింపయిడి (యుండు నది, 

తదా చారుద త్త స్య ... = అప్పుడు చారుదత్తుని తోటలో _ తోంటకడ అనుట _ 

బండి నిలిపి, అక్కడ దిగి, చశాల్యుతిప్పుట _ అవతలవ జరుగునట్లు _ చేయ 6 

బోగాా అప్పుడు ఈ మె, బండిమాటుపొటు వలన, ఇహ ఆరూణా ఇతి తకజా 

యామి = ఇందు ఎక్కి నది అని ఊహించుచున్నాను, కథం! = ఎట్టూ ! బండి 

మౌజుపాటుచే వచ్చినదా! నన్ను వలచి కూడుటక శాదు, తత్ అవతర ,.* = 

కావున అవతీర *.* = దిగు దిగు నాదైన బండినుండి, త్వం తం దర్శిద సాథ ణా 

చవావాపుతేకం అభిసారయని = నీవు ఆ దర్శిదుని కోమటి వానికొడుకను వలపుగొని 

చేరంబోవుదువ్రు, మదియా గానౌ చావాయనీ = నావైన యెడ్డను (నిన్ను 

మోయింతువు (వానికడవ) _ ఇవి కట్టిన బండిలో పోయెదవు ! వాని మొగానికి 

ఎడ్లు కూడనా! తత్ అవతర .., = శావున దిగు దిగు పుట్టుదాసీీ (బోగముదానా, 
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కథమ్ వవహణవివజ్ఞా జా కేణ ఆగదా. ణవుం అహి శొలిదుమ్. తా 

కదల ఓదల మమ ేలకాదో వవపహాణాదో, తువుం తం దలిద్దశ జ్ఞ 

వాహపుతకం అహితాలేశి, మమ కేలకాఇం గోణాఇఖం వాహేళి, 

"తా ఓవల ఓదల గబ్బదాళి, ఓదల ఓదల. ] 

వసన్త_._.త మార్యచారుదత్త మభిసారయ సతి యత్సత్యమ్, 
అలంకృ తా స షమునా వచ నేన, సాంవతం య ద్భవతి తద్భవతు, 

[తం అజ్జదారుద త్తం అహిసానేసి త్రి జం నచ్చమ్, అలంకిదమి 

బ్రమిణా వఅచేణ, సంవదం జం భోడి తం భోదు ] ల 

ఛకా___ 

తా, ఏ తాభ్యాం "తే దశ నఖోత్ప్సలవుణ్ణలా భ్యాం 

హాస్తాభ్యాం బాటుశ త తాడనలమృటాభ్యామ్ 

కర్గామి తే వరతనుం నిజయాన కా 

క్క శేషం వాలిదయితా మివ యథా జటాయు, ౨౦ 

తం ఆర్యచారుద తం... = యత్సత్యం ee అలజ్క తా అస్నీ ఆము నా 
అటట 

వచ నేన _ “ఆ చారుద త్రయ్యను వలచి వానిం జేరంబోవుచున్నావు అని _ ఆమాట 

లచే _ నిజముగా అలంకరింపంుడితిని, చారుదత్తుని అభిసరింతును అన్నమాట 

మాత్రమును, విశేషముగా ఈఖలునివోట సయితము వెలువడినది _ అబెట్టి భూషణము 

నాక! సాంతం _ ఇప్పుడు _ ఇంకను, యద్భవతి త దృ్భవతు _ ఏవుగునో 

అదిశానిమ్ము _ ఇకనా శే మెనను శానిమ్ము, నాకు ఇంక (పొణముపోయినను పోనీ, 

చావ భయము లేదు, నష్టము లేదు లాభ మే, 

న్లో, ౨౦+ ఏతా భ్యాం=ఇదిగో ఈ, దళనఖం _ పదిగోళ్ళ నల్లగ లువల బింబ 

ములు _ కాదా మొ త్రము - గల, వాస్తాభ్యాం = చేతులతో చాటు శత తాడన 

అమ్బటాభ్యాం = నూజు (పియో కలు (తాడన _ శకారభాషితమున = పలు 

కోట అను కొట్రుయందు ఎంతయు ఆసగొన్న వై న _ తేగులము గొన్న వైన, 

వాసాభ్యాం = చేతులతో, తే = ఆ్వాం (_ శశారుని విభక్తి పొరపాటు) నిన్ను, 

వరతనుం = మంచి (అందమెన) దేహము గఅదానిన్సి నిజ  యానశాత్ = నాబండి 
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[ వదేహీం చే దశణహువ్చలమెణ్ణ లేహిం 

హా న్టే హిం ఇాడుశ ద తాడణలవమ్చు డేహిం 

కట్టామి దే వలతణుం ణిఅజాణకాదో 

"కు వోలిదలఅం ని జహా జడా |] 

ఏట. 

్థో అ గాహ్మా మూర జే సుతాః (ప్రయో గుణనమనస్వి తః 

న లతాః వల ల్లన బ్భేద మర్ష న్గ్యువవనో దృ వాః. ౨౧ 

త దుత్తిష్టు త్వమ్. అహ మేనా మవతారయామి. వనన్త సేసె, 

అవతీర్య తామ్, 

క. 

నుండి జటాయు: = జటాయువు _ (వానూమాకా = పా _ వానుమంతు (డు _ 

కోతికి కోంతి సరిగానుండి మేలు పాఠము అగు నేమో; శశకారుని పురావ్భర్త తవిరోధ 

భఫభాసితమునకు ఏచై నను సశ వాలిదయితౌం ఇవ యథా = వాలి (పియ భార్యం 

బోలె (శకార పునర క్రియ), శేశేషు = వెండుక అలో _ కొప్పునం _ (బట్టుకొని 

క పౌజామి = లాలగెదను, 

ఇందలి శశార భాషిత సులభములగు భోషత ప్వులను ఎన్నుకొనందగును, 

నా చేతులతో నీ వెం్యడుకలం బట్టుకొని, మాటలం గోట్టుచుం బోలె తిట్లు 

తిట్టుచు, బండినుండి నిన్ను _ (కిందికి లాగి పాణమవె తును, 

వో, ౨౧. ఏతాః స్రయః = (ఇట్టి =) ఈ స్త్రీలు _ గుణసమని'తౌః = 

(వరత నుం) అన్నా వే _ అట్టు ఆందము మొదలగు గుణములతో కూడుకొన్న _ 

సుకుమార మెనవారు _ మూధకాజేషు = సండుకలలోే, అ(గాహ్యాః = పట్టుకొన 

దగినవారు శారు, ఉపవన _ ఉద్భవాః = తోటలో పుట్టినవైన _ మనము ఎంతయో 

దయతో శ్రీ కీ వ్రిత్రో "పెంచున వైన, లశాః = తీంవలు, పల్లవఉచ్చేదం = చివుళ్లుగిల్లు 

టను, న అవకా ్త = (వేయం తగవు. 

కోపము వచ్చినను వారి గుణముం బటి అట్లు (కూరముగా లాగి “పెటికి 
(A) 

బాధింపందగరు, తోటలో పెంచిన తీంవల చివుళ్ళను గిల్లుదురా * 
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(వనన్తసే నావతీ రై పకాన్సె స్ట్తా) 

ఫ్ కా___( స్యగతమ్ ) యః న మమ వచనావమానేన తదా 

రోపాన్ని ః నంధువీత:ః, అదై్యాత న్యాః పాద వహాోశే కా నేన (వజ్వ 

లితః, త త్వాం పతం మారయూ మ్యే నామ్. భవతు, వవం 

తావత్ (వకాశమ్) భావ, భావ, [జే శే మమ వఅణావమా జేణ 

తదా లోళగో కంధుక్టి చే, అజ్ఞ వదావ పాదవ్స్పహో లేణ అణేణ వజ్జలి బే. 

తం శంవదం మేమి ణమ్, భోదు, ఎవ్వం డావ, భావే, భావే], 

శో య దీచ్చసి లమ్భాద తావి కాలం 

(పావారకం సనూూతశతె ర్యు కృమ్ 

మాంగం చ ఖాదితుం తథాతుస్థిం కర్తుం 

చుహూచుహూ చుక్కు_చుహూూ ఇతి, 99 

తత్ ఉట్రిష్టు త్వం = కావున నీవు లే, అహం _ ఏనాం =... = "నేను 

ఈ మెను దెంెపదను, వసంత సేన దిగి ఎడముగా ఏశాంతమున నిలంబడినది, 

తదా _ అప్పుడు యత్ తత్ మమ రోషాగ్నిక = ఏ యా నా కోపఫపునిప్పు _ 

యత్ తత్ _ అను లింగవ్య త్యాసము శ్ర కార భాషిత మగుట చేత, సంధుక్నీతః = 

రగుల్ప బడినద్యో, తత్ = (సః అనుట అది, ఆద్య = ఇప్పుడు, ఏత స్యా$ ఆఅ"నేన 

పావన పహాశరేణ = ఈ కాలి తన్ను చేత, (పజ్వలిత।ః = “పెను జ్వాల గా మంద (జేయ 

బడినది, తత్ సాంప్రతం 3+ = కావున ఇప్పుడు ఈషెను చంపివేసెదను, శానీ, 

ఏవం తావత్ = ఇట్టుగా _ (అందులకు పన్నకము మనసులో వదుచులకొనుచు అను 

కొనుమాటలు _ శానీ, ఇట్లుగా_ ఇత్యాది, స్వగతేమ్క) అంతట _ [పకాళముగా, _ 

భావు భెవ, స 

నో, ౨౨, అమ్బద కా విశాలం = (వేలాడు కొనలు గలిగి పెదల్పును 

పొడవును ఐనదియు, నూ తళ తెః యు క్తమ్ = లెక్కలేని నూలు చుంగుళ్ళు 

కలదియు _ ఐన, (పౌవారకం = కప్పుడు, ఈ త్రేరీయమున్కు తథాచ = అగ 

మటియు, మాంసం ఖాదితుం = మాంసము తినుటనను, చుహూ చుహూ చుక్క 
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[య దిచ్చ శే లవమ్బద శావి శాలం 

పావాలఅం శుతశ బేహాం జుత్తమ్ 

మంశం చ ఖాదుం తహా తుళ్లి కాదుం 

చహూ చుటూ చుక్కుు చుహూచుహూ శ్రి [| 

విటః__తత:ః కిమ్ ? 

శ-కా_వువు [సీయం కురు, [మమ వీఅం క లేహీ ] 

వీటః___ బాఢం కరోమి, వర్ణయి తా త్య కార్యమ్, 

శకా___ భావ, అకార్యన్య గన్లో ఒపి నాస్తి, రావనీ కాపి 
ని యే జ జాం నాస్తి [భావే అకజ్జాహ గ్ వి ఇక్టి, లక్ట్రృనీ కావి ఆల్టి ]: 

ఏటః_ఉచ్య తాం తరి, 

శ-కా_వారయ వన నృసేనామ్, [ మూ లేపా వశ న కేశి 
అమ్ J 

విట; వ్ ( కరా వెిభాయ ) 

చుహూ చుహూా ఇతి _ ఇటు జుటుచు పీల్చు చు లాట జేయు చు, తుష్పోం కతు౯౦ యm (= ఉం త్రి చేసీకొనుటపను _ మువ్కు మునుగం దినుటకును యది ఇచ్చని 
కోరుదు వేని, 

ll 

తతః కిం = దాన నీమిళి అట్టు కోరుటవలన "నేమి? మమ (పియం వరు _ 
నాకు ఇష్టమెనదానిం జేయము, చాఢం = ఆలాగే _ కరోమి = వేసెదను; వజజా 
యితస్వె అకార్యం = కూడనిపని తప్ప _ కూడని పనిని మాత్రము చేయను _ 
కూడినదై ను సనేే చేసెదను, 

రావసీ శా ఆపి నాస్త్ = రాకునీ ఎవరును లేరు _ నీవు ఆకార్యము ఆని 
శంకిం చుటప _ ఏదేని రాక్షసీం గూచికాన డై నంగదా అశార్యమనుటక,. మారయ 
వసన సేనామ్ = చంపవయ్యా, వసంత సేనను. కణొ౯ా పిథాయ = (ఆమాట నే విన 
నాడనట్టు చెవులు మూసీకొని _ ఎంత అకార్యము ! - అన్నట్లు, 
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నో శాలాం (స్ర్రీయం చ నగరస్య విభూవణం చ 

'వేళ్యా మ వేశనదృశ వణ యోవచారామ్ 

ఏనా మనాగన మహం యది ఘాతయామి 

శే నోడుపేన వరలోకనదిం తరిష్యే, 93 

శకా_అహాం లే ఉడువం దాస్యామి, అన్య చ్చ వివిక్తే 

ఉద్యాన బ్రహ మారయనృం క స్త్వాం (వేమీవ్య శే, [అహం "తే 

భేడకం దఇశ్శమ్, అక్షం చ వివిత్తే ఉజ్జ్ఞాణే ఇధ మాలన్తం క్రో 

తుముం పెక్టిశృది ] 

న్లో, ౨౨, చాలాం = చిన్నదానిని, ఇంకను ఎన్నాళ్ళో బదికి ఏమేమో 
సుఖాలు అనుభవింపవలసీన దానిని _ అనుట, స్ర్రీయం చ = ఆండుదియెనదానిని _ 

ఆ(డుదానిం జంప6ంగూడదు కదా అనుట, నగరస్య విభూషణం చ = (ఈ యుజ్ఞ 

యిని నగరమునెకే ఆభరణమువంటిది _ ఆందము చేతను గుణముల చేతను _ ఐనడానిని, 
అ వేళ సద్భళ (పణయోపచారాం = బోగమువీధీకిని యింటికిని తగని స్నేహము _ 
అనురాగము _ చూపు మర్యాద _ గౌరవ _ ఆచరణలు గలదె న, వేశ్యాం = బోగ ము 

దానిని, ఏనాం = ఈపెను, అనాగసం = ఏీతప్పూను ఎలుంగనిచానిని, ఘాతయామి 
యది = చంఫుదు నేని, కేన ఉడుపేన = ఏపడవతో, పరలోకనదీం = పరలోక 
మునక చేర్పవలయు నదిని, తరిప్యే = డాంటంగలను క 

దాంట నే లేనయ్యా _ ఇది బాలవధ, | స్రీవథ, ఊరికంత టికి “సెబ్బర చేని 
దుఃఖముక లిగించుట, "నేనా విటు(డను, వేళ్ళ్యలం ఆశయమెనవా(డను _ నాకును 

ఒక తీటుగా ఆశయ మెన దానింజం పుట, ఆ(ళయ(దోవాము కృతఘ్నత, “శరణం 

గతాన్ని అన్నది _ కావున అట్టి (పణయినింజం పుట, నిరపరాధం జంపుట _ 

ఇం దొక టొకటియు పరలోకమునకు రానీక (కిందంబడగదోయునదే. మతే ఇన్ని | 

చెప్పవలయునా * 

ఏపడవయ్యా ? పడవను నే ని చ్చెదను, ఆనదిం దాంటునట్రి పడవ యొట్టిదో 
యొటుంగ లేక, ఎడ్డబం డిగల తాను, ఒక పడవను ఈలేనా అన్నట్టు - ఇచ్చెదను 

అనుచున్నాండు _ మాఖకా తా ప్రఖ్యాపనము, అన్యత్ చ _ మటియుకటియు, 
అనగా ఒక అనువాలము గలదు, విపిశ్తే ఉద్యా చే ఇనా = నుటి (పాణి లేని _ 

MR — 58 
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న్లో, వళ్యన్ని మాం దశదిశో వనదేవతా శ్చ 

చన్ష్ర శ్చ దివ్వకిరణ శ్చ దివాకరో 2_.యమ్ 

ధర్మానిలా చ గగనం చత థాన్సరాళ్ళ్మా 

భూమి సృథా సుకృతేదువ్మ్భత సాశీభూ తా, ౨౦ 

ఫ-కా___ లేన హి వటాన్తావవారితాం కృత్యా మారయ, 

[ కణ హి వడనోవవాలిదం కదుఅ మా లేహి 7 

వీటః___మూర్థ్స్, అవధ్వన్వో 2_సి, 

నిజకాన మెన _ తోటలో ఇక్కు_డ _ మారయ గన్లం కః త్వాం (దత్యుతి = చంపు 

చుండగా నిన్ను ఎవండు చూడంగలండు 8 ఎంత రహస్యము ! పరలోకమునక 

అడ్డమగునట్లు సామ్యము ఎవరు * ధారాళముగా నిరాఘాటముగా చేయవచ్చును, 

ఆ దేమిమాటయ్యా, మన పనికి మాటకవ లోళాన ఎందటు సాతులున్నా 

రనుకొన్నావు! 

వో, ౨౮, మొం = నన్ను; దళ దిళః = పది దిక్కు_లును, వన దేవ తాః 

చ = (ఈ) వనమును అధిస్టించినవారు _ వనదేవతలును; చన్ద్ర చ = చందురుం 

డును, దీ ప్పకిరణః = (మధ్యావ్నామగుట చే ఎంతయు) |పకాళించు కిరణములుగల 

వాడు అయం దివాకరః చ = ఈ సూర్యుండును, ధవమ౯ా అనిలౌ చ = ధమః౯ 

జేవతయు, గాలియు, గగనం చ = ఆశాశమున్కు తథా = అసె _ మటియు 

అనుట _ అన్షరాత్మ _ (నా అంతరాత్మయు, తథా = అశ్షే _ మటియు, సుకృత 

దుష్కుత సాకీ భూతా _ సుకృతము _ ప్రుణ్యముగాని దుష్కుతేము _ పాపము 

గానీ, తన మీదనో తన యొదుటనో తప్ప మటెక్క_డను జరుగుటవ లేదు గావున, 

వానికి తప్పక సాకీయెన భూమియు, _ పళ్ళ న్ని = చూతురు _ చూచుచున్నారు, 

వీరి కందటీకి చేవతాభూతులక కన్ను లేదు అనుకొన్నావా? ఇందటును చూతురు, 

లేన పీ = అయ్టైని, పటాన్న అపవారిశాం కృత్వా = గుడ్డతో మజుంగు 

పజుప(బడినదానింగా6 జేసీ మూళఖళా = తెలినవిమాలినవా6 డా, ఆపధ్య స్తః అనీ = 
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శ కా__అధర్భభిరు రేవ వృద్దకోలః, భవతు, స్థావరకం 

చేట మనునయామి. పుత్రక, స్థోనరక చేట, సువర్లక టకాని 

డాన్యామి, ( అధమ్మఫలూ- వే బుడ్డకో లే, భోదు, ఛావలఅం 

వెడం అణుశేమి, పుత్తకా భావలోకొ చెడా, శోవజ్హఖజ్జుఅఇం 

దఇశ్శమ్ ] 

చేటః___.అహా మపి వరిధాస్యామి, ( అహం పి వహిలిశ్ళమ్ ]. 

శ -కా__సౌవ,ర్గం తే వీఠకం కారయిప్యామి, [ శోవల్ణాం చే 

వీఢ శే కాలఇశ్శమ్ |: 

చేటః..-అహ మ ప్యుప వేత్యూమి, [అహం పి ఉవవిశిశ్ళమ్ |]. 

శ -కా__నరం త్ర ఉచ్చిష్టం దాస్యామి, [శవ్వం చే జచ్చి 

శ్రఅం దంశ్శమ్ ] 

చేట? అహా మపి ఖాదిప్యూమి, [ అహం వి ఖాయిశ్శమ్ ]- 

న. 

చీ! చీ! ఆతినీచుండ వెతివి! దేవత లకు గుడ్డ మటు (గ టయ్యా, ఏప వృద్ధ 

కోల; = ఈముది నక్కా, “ అధమకాఖీరుః = అధర్మమునకు భయపడు చున్నా (డు _ 

వట్టి పిటీకి భవతు = కానీ, స్టావరకం జేటం అనునయామి = అనుకూల పటు చు 

కొందును _ ఒప్పింతును, +. చేట, సువణ౯జకటశాని దాస్యామి = బం గారు మురు 

గులు ఇ తును, (పాకృలీమున ఛోవణ ఖండు ఆ ఇం = అనియున్నది . ఖండువా 
యాన ణా 

తెలుగు కండువాకు (పకృతి యగునా * ఆపకమాన బంగారు (జరిపని చేసిన) ఆంగ 

వ, స ము._అఆగున్కు చేటుని జవాబు _ అవాం అపి _ పరిధాస్యామి = నేనును ధరిం 
yy 

తును _ అనునది కండువా _ సరిగవ, స ము _ అనుటకు సరిపడుచున్న ది. 
wy 

తే ఫౌవణణ౯ాం పీఠకం = నీకు బంగారు పీట, ఊప వేమ్యామి = కూరుచుండం 

గలను _ కూర్పుండెదను, సవకాం తే ఉచ్చిష్టం = ఎంగిలి గా "జీను తీన మిగిలినది _ 

వేటుండు _ ఎంగిలి యానాదుఅవ తె ఎంగిలియు, వీని యింట విను వాడుక పడి 

యున్నా(జేమో _ అందు మేలి మాంసపుందాలింపుల శేపు ముండును కాబోలు 
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శ కా___నర్వ చేటానాం మహత్తరకం "కారయిప్నూమ్ి, 

[ శవ్యచేడాణం మహాతృలకం కాలబ్షశ్ళమ్ ] 

చేటః_భట్టక, భవిష్యామి, [ భట్టనే హువిశ్శమ్ ]. 

శ -కా__.త న్మన్యన్య మమ వచనమ్, [తా మళ్లేహి మమ 

వఅణమ్ ] 

చేటః._భట్లక, సరం కవోమి వర్ణయి త్వా 2... కార్యమ్, 

[ భట్ట శే, శవ్యం క "లేమి వజ్జిల అకజ్ఞమ్ ] 

శ కా___అకార్యన్య గన్లో ౭_పి నాస్తి, | అకజ్ఞాహ గనె వి 

లాల ] 
థి 

చేటః__భణతు భట్టకః, [భణాదు భట్టశే 

థకా___వనాం వసన నృసేనాం మారయ, [వణం వనన్త శేణిఅం 
లేహి ] 

చేటః..వసీదతు భట్టకః, ఇయం మ యానా ర్వే ణార్యా 

(పవహాణవరివర్శనే నాస తొ, [ వశీదదు భట్ట శే. బ్రఅం మవ అణ 

Ep అజ్ఞా వవహణవలివ తృణేణ ఆణీదా ] 

శకా__అరే చేటు త వాపి న వభవామి, [అలే చేడా, 

త వావి ణ వహావామి క. 
జడా లవాయానలలవ గాల 

వేటానాం మవాత్శరకం = వేటులకు అధ్యతుని _ చేటుల మే స్త్రీని, కార 

యిష్యామి _ చేయిం చెదను _ బావతో రాజుతో చెప్పి _ నిఫారను చేని మన్య 

స్వ మమ వచనమ్ = నామాటను ఆదరించు, వజ౯యిత్వా ఆశార్యం = కూడని 

పనిని మౌని, పని తప్ప, గన్థః అపి = వాసన సయితము, 

మయా ఆనా న్యేణ = పాపుండనెన నాచేత _ ఆమెం చెచ్చుట పాపిష్థ మైన 

పని, ఆది కావిం చితిని _ అజ్ఞానము చేతే _ పొరపాటు చేత, (పవహణపరివత౯ా నేన = 

బండిమొర్చు చేత, తవ అపి స్వ (పభవామి.= సీమాంద సయికేము నావ్ (పాభవము _ 
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ఇ అ ఊఉ జ 5 చేటః__వభవతి భట్టకః శరీరన్య, న చార్మిత్రన్య, త తన 

దతు [వసీదతు భట్టకః, బిభేమి ఖ ల్యహమ్, [ వహవది భట్టేే 

శలీలాహ, ణ వాలిత్తాహ, తా వళీదదు వళీదదు భట్టశే, ఫా ఆమి 
కు అహమ్ ]. 
3 

శకా__క్వం మమ చేటో భూత్యా కస్మా ద్చిళేషి! 
[తుమం, మమ చేడే భవిఅ కళ్ళ భాఆశి?] 

చేటః._భట్టక, వరలోకాత్ , [ భట్టేకే, సలలోఅశ్శ _. 

శకా__క8 న వరలోకః? | శేశే వలలోపవ ? ] 

చేటః_భట్టక, సుకృతదుహ్కతేన్య పరిణామః, [భట్లే, 

శుకిదదుక్కి_దశ్ళ వలిణా మే ], 

శ కా___కీద్భృశః సుకృత స్య పరిణామః * [ శేలిశే శుకిదశ్ళ 

వలీణామే ? ] 

చేటః._యాదృశో భట్టకో బహుసువర్హ మణ్ణిత 8, [ జూది శే 

భటకే, బహుసువణమణి చే ] 
౬ £9 65 

కవాలా. 

శ క్రి లేదటరా, కలదు నా దేహమునకు _ దేహముమోంద _ ఆనుట్క న చారిత్ర స్య = 

నడువడిమోంద కాదు, మన్నించు దొరా (= భట్రక,; బిభేమి ఖలు ఆహమ్ = 

"నేను భయపడుదునుగద్యా త్వం మమ చేటో భూత్వా = నీవు నావ చేటు6డవు _ 

నౌకరవు _ వ, ఎవరివలన _ దేనివలన _ భయప జెదవు ? 

పరలోళాత్ = పరలోకమువలన _ చచ్చిన తర్వాత పోగఅ చోటువలన, 

(పరలోకము సుకృత దుష్కృత స్య పరిఠకకామః = ప్రణ్య పాపముల యొక్క ఫలాను 

భవము _ కీదృళః సుకృత స్య పరిణామః* = పుణ్యముయొక్కు_ ఫలము ఎట్రిది * 

యాదృశః భట్టకః = ఎట్టి వాడో దొర _ అది _ అనుట _ అనయా బహునువర్ష్మ 

ములచే _ పలు బంగారునగలచే ఆలంకరింప(బడినాడో, దొర, అది, అనుట, 

ఆది సుకృత మునక్ ఫలము, 
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శ కా__దువ్మతన్య కీద్భశః ? [ దుక్కిదశ్ళ శేలిశే ? 

చేటః._యాద్భశో 2 హాం వపరపీణభతుకో భూతః, త 

ద కార్యం నక రిహ్యామి, జాదిశే హే వలపిణ్ణభక్ట్యశే భూ బే, "తా 

అకజ్జం ణ క లఇశ్శమ్ ], 

శీ 

శ-కా___అెర్కే న మారయివ్యుసి * [ అలే, ణవమాలిళ్ళళి ? ], 

(ఇతి బహుప్ధం తాడయతి, 

చేటః.__.తాడయతు భట్టకః, మారయతు భట్టకః, అకార్యం 

న కరిష్యామి, [ పిట్టయదు ఛట్టశే, మాలేదు భఛట్టకే, అకజ్జం ఇ 

క్ల, యే నాస్మి గర్భడాసో వినిర్మితో భాగ ధేయదో మె: 
అధికం చ న క్రీణిప్యూమి తే నాకార్యం వరిహారామి. 9౫ 

దుష్కతస్య కీదృళః = పాపమునకు ఎట్టిది * 

యాద్భళః అవాం పరపిణ భతుకో భూతః = "నేనెట్టివాండనో _ పరుల చేతి 
౮వ 

(పిండి=) యన్న పు ముద్దను తినువాండ నెతినో, తత్ అళార్యం న కరోమి = కావున 

కూడని పనిని చేయను, 

అనేన మారయిప్య నీ _ ఓరి చంపబా తాడయతు ... మారయతు = 

కొట్లనీ, చంపనీ, అకార్యమును జేయును, 

న్లో, ౨ యేన = ఏళశారణమువేత, భాగ భేయదోపెః = అదృపష్టపు 

దోషపములవలన _ దురదృష్టముల చేత, గభజాదాసః = పుట్టక నుండి నౌకరుగా, 

వినిమిణాత ౩ = సృప్టింపయుడితీనో, అధికం చ= (ఇయ) ఎక్కు_వన్కు న క్రీణి 

ప్యామి = కొనంబోనో, తేన అశార్యం పరివారామి = దాన కూడని పనిని మొను 

చున్నాను. 

దురద్భృష్టవళమున ఇప్పటినే గర్భదాసుండ నుగా ఉన్నాను ఇంకను ఇంతే 

కక్కు_వగా కొనను _ భాగ భేయ దోషాలను, కావున నేను పాపమును _ కూడని 

పనిని మౌనుధును, ల 
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[జేణ మి గబ్బడా శే విణిమ్మి దే భాఅదేఅవో శేహిం 

అహిఅం చ ణ కేణిళ్ళం తేణ అక జ్ఞం వలిహాలామి ] 

వనన్మ__భావ, శరణాగ తాస్ఫి, [ భావ, శరణాగద మి ]: 
విటః_..కాకేలీమాతః మరయ, మర్భయ, సాధు స్థావరక, 

సాధు, 

క్లో అ స్యేవ నామ వరిభూతదళో దరిదః 

(శ్రేమ్యః పర్యత ఫలమిచ్చతి నాన్య భర్తా 

తస్మా దమీ కథ మి వాద్య నయాన్రి నాశం 

య్ వర్థ్యయ నృ కనదృశం నద్భశం త్యజ స్పి ౨౬ 

అవి చ 

వసంత సేన మరలం గాడ విటుని శరణు బొచ్చుచున్నది. వాండు ఏమి 

చేయునో, ఏమి సేయ శ క్రండో! 

మషళాయ _ మన్నించు పాపము చేటుని, బళీ స్థానరక బళి, 

వో, ౨౬, ఏషః అపి నామ = ఇతడు ఐనను _ ఇంత నీచుడు సయితము; 

పరిభూతదళ: = ఎల్లర చేత అవమౌనింపంబడు దళగలవా(డు _ చేటు(డెనవాండు, 

దరిదుండు, నౌకరు _ పరత్ర = ఆముష్మిక మున, ఫలం=(మంచి) ఫలము (కావఅయు 

నని), ఇచ్చతి = కోరుచున్నా (డు, ఆస్య భ తా =వీని స్వామి, న(ఇచ్చతి) = 

కోర -డాయెనూ, తస్మాత్ = అందువలన, యీ = ఎవరు, ఆపసద్భశళం = తగని 

దానిని _ పాపమునే, వధజాయన్ని == వృద్ధిపజుతురో, సద్భశం = తగినదానిని, 

ఫుణ్యమును, త్యజన్ని = మానుదురో, అట్టి, అమో = పీరు, శశారుని బోంట్లు, 

అద్య = ఇపుడు, కథం ఇవ నాళం న యాన్తి = ఎటువ లె చాశనముం బందరు * 

(పక్ళత రాజపదము గాను ఆఅన్వయింతురు _ రీ = ఎవరు, ఆసద్భళం౦ = 

అయోగ్యుని _ శళశారుంబోంటివానిని, వధజయన్ని = పోషింతురో, 'సద్భళం = 

యోగ్యుని, త్యజ ని = విడిచిెపటుదురో అమో = అటివీరు కథం ఇవ = ఎటువలె, 
అటి అం లు 
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న్లో రగ్భానుసారీ వివమః కృతానో 

దన్న దానం త య వ దాన్యం తేవ చేశ్యరత్వమ్ 

(శయం త్యదియాం య దయం న భుజ్వే 

య దేత దాజ్ఞాం న భవా న్మరోతి, ౨౭ 

న ఫీరుకో వృద్ద 8, సరలోక నే కా____( ౧గతమ్ ) అధర్మభీరుకో వృద్ధశృ గాల 

భీరు “రేవు గర్భ దానః, అహాం రాష్ట్ర (య శ్యాలః క స్మా ద్చిభమి 

నటు నాలారావులనాగా లలు రాన్ 

అద్య = ఇప్పుడు _ సద్యః అనుట్క నాళం న యా న్ని = నాశనముపొందరు * ఈ 

రాష్ట్ర్రియుంబో లె అసదృ్భకు(డు అకృత్యముచేయువాండు తన పాపముచేత తన 

పోపకుని _ నాశయతి = నాళము చేయును. కావున ఇట్టివానికి సంపద నొసంగుట 

రాజునే నాశకారణము, 

చేటు.డైనను పరలోక ఫలమునకు జడియును గాని రాష్ట్రి యుండు చెబివ డు 

జంక ం౭యడుగదా. మటీ యిటివారికి లోకాన నాశము లేదుగ దా. 
వ! 

వో, ౨౭. కృతాన్నః = విధి, విషమః= భయంకరుండు, రస్దాానుసారీ = 

(మానినీకి కలుగు తప్పునో దూబునో వెదకి అనుసరించును, యత్ = ఏలన, ఏల 

యిట్లు చెప్పుట యన6గా _ అస్య = వీనికి, దాస్యం = నాకరుగా ఉండుటయు, తవ 

చ = నీకును _ నీకో, ఈళ్వరత్వమ్ = (వానికి, దొరగా నుండుటయు, (అందుల జే 

వివరము, యత్ = ఏలన, త్వదీయాం (శ్రియం = నీసంపదను, ఆయం న భుజా = 

వండు అనుభవించుట లేదు యశ్ = ఏలన, ఏత దాజ్ఞాం = వీని యు తృరువును, 

ఛవాజకా = నీవు, న కరోతి = చేయుట లేదు, 

విధి చాల భయంకరు(డు, నమ్ముట కీ "లేదు, రంధ మును కను పెట్టుచు నే 

యుండును _ మౌనిసీకి కలుగండగిన తప్పా, దూతో _ వానికి తటాలున చొచ్చుటక 

సందు, మానినీ జాగ్రత్త పూన శ క్షుడు శాడు, అందువేత లోకాన ఇట్టి యెగుడు 
దిగుడులు _ చేటుండు గుణము తెలివి గలవాండు, నీవు వటి మూరువు, మణి వీనికి 

దాస్యము (వాసీ నాండు, సీకో ఈళ్వరత్వేము (వాసినాండు, సీిసంపదను వీండూ 

అనుభవించుట లేదు, . వీని, యాజ్ఞను నీవ చేయుట లేదు, 
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వర పురుష మనువ్యుః, ((వకాశమ్) అరే గర్భుదాన చేట, గచ్చ 

త్వమ్, అవవార కే (వవిశ్య విశాన్సై వఏకాన్నె తిష్ట, [ అధమ్ముభిలువ్ 

బుడ్డఖో భె, వలలోఅభీలూ ఏరే గబ్బడా శే, హాగ్గె లట్టిఅశాలే 

కళ్ళ భాఆమి వలపులిశ మణుశ్నే, అలే గబ్బడా శె చేడే, గచ్చ 

తుమమ్, ఓవలశే వవిశిఅ ఏశన్నై వఅన్వై చిక ), 

చేటః___ య దృట్టక ఆజ్ఞావయతి, ( వనన్నసేనా మువనృత్య ) 

ఆశే, ఏతావా న్నే విభవః. [జం భట్టశే ఆణవేది. అజ్జవ, ఏత్తికే 

మే విహవే], (ఇతి నిష్కా న్నః, 

శ కా__( వరికరం బధభథ్నక్ ) తిష్ట వనన్నసేనే మారయి 

ప్యామి. [చిశ్ల వశ న్నశేణిన చిక్ల, మాలఇశ్ళమ్ ], 

వృద్ధ శృగాలః ... = ఈ ముదినక్క_ (విటుడు, అధమళామునక జడియు 

చున్నాడు, గభ క౯ాదాసః =.= ఈ పుట్టు దాసుడు చేటుండు పరలోకమునకు జడియు 

చున్నాడు అహం రాష్ట్రియః _ నేను రాష్ట్ర్రియుండను, రాజ్య పువాండను, రాజు 

బంధువను, కస్మాత్. +... = ఎవనివలన దేనివలన వెజతును * శావున ఈ మారణ 

కార్యమును నేన చేసెదను. అపవారకే (ప్రవిశ్య 4 = మలణుంగు పెటినచోట -. 

గదిలో చొచ్చి అలుపు తీచుకాకొనుచు ఏకాంతమున _ ఒంటరిగా నిన్ను ఎవరు 

ఏమియు అనక చేయక ఉండుచోట ఉండు, 

'సంత సేనాం ఉ పస్ఫత్యే ఎ వసంత సేనను నమోపించి _ ఆశ్యే ఎ ఆమ్మా, 

ఏతావాకా మే విభవః = ఇంటే నా శకి, నీవ ఇంతకన్నను చేను ఏమియు సాయము 
nr. | 

చేయలేను_వీ౬డు ఒకరికి ఎవరికిని అజపని మొండి మూఖుజా, ఎట్టబ్బా! వీని చారింబడి 
టో, లి ఎ తిజే_ అన్నట్లు తన యసహోయతం జెప్పి నిష్క్ల) మిం చి నాయడు, 

పరికరం బభ్నకా _ నడికట్టు - దట్టి = బిగించి కట్టుచు = మొరణపుయబనికి 

సన్నద్ధం డగుచు, 

వసంక సేన ఏకాంతేమున ఇజెల్ల కనుచు వినుచు వాడు చంప నోరుట యు, 

అందులకు విటు నడిగి తిరస్కృృతుల డగుటయు, చేటు నడిగియు తిరస్కృతు6 

MR — 59 
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విటః_ఆగ మ మ్మాగతో వ్యాపాదయివ్యసి ! 

( ఇతి గవే గృృ్లోతి, 

శకా__(భూమా వతతి) భావే భట్టకం మారయతి, 

[ భావే, భట్టకం మాలేది |. 

(ఇతి మోహం నాటయతి. చేతనాం లస్టై్వా 

న్లో. నర్యకాలం మయా పుభ్రో మాంసేన చ ఘృలేన చ 

అద్య కార్వే నముత్పన్న్న జాతో మే వైరికః కథమ్? ౨౮ 

[శతకాల నువ పుశ్తే మంశేణ అ ఘీవణ అ 

జ్ఞ క శ మువ్పణ్ణి జాదే మే వెలివ కధమ్? | 

డగుటయు, అంతట తానె అందులకు కాసె బిగించుకొనుటయు చూచుచున్నది _ 

పాపము! ఆసహాయ, స! అప్పుడు ఆ మెమన నున ఎట్టి దిగులు ఉండును ! ఎవరు 

వణిజాంప6గలఅరు! 

విటుడు చేటునివతె ఊరక పోలేదు. వసంత సేన తన్ను "రెండు తూస్ణు 

శరణుజొచ్చినది. ఆమెను చంపంగూడమికి తనక వేయికారణము లున్నవి, ఆ 

మూరు తానెంత చెప్పినను వినలేదు, మణి నడుము బిగించి కటుక న్నా 6€డు, 
ల్లి ల. 

ఆః _ ఆ, మమ ఆగతః అం = నాయెదుర చంపుదువా * ఇతి గలే 

గృహ్తాతి _ అని మెడ (గొంతు) పట్టుకొనును, శ క్షారు(డు। నేల పెండి, భావో భట్టకం 

మారయతి = ఫావుండు. భట్లకుని - దొరను _ చంపుచున్నాండు _ మోవహాం = 

మూభధజా _ నాటయలి _ ఇది జేసాగానికి నటనోపదేశము వేతనాం లన్ధ్వా = 

మూ ఛకానుండి _ తేటి తెలివిపొంది. ఇ బెల్ల ఆక్మగతము, 

న్లో, ౨౮ . సవళా కాలం = ఎల్లప్పుడును _ నిమిష మెనను ఎడతెగక, మాం 

సేన చ ఫ్య లేన చ= ఎజచితోను -సేతితోను, మయా ఫుష్ణః = చా చేత పోపింప( 

బడి, అధ్య కార్యం సముత్సశ్నీ = ఇపుడు పని పొసలగలగా, మే వెరికః జాతః 

కథమ్ = నాకు శత్రువవైతి వే ఆ చెట్లు * 
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(విచిన్స్య) భవతు, లబ్ధ మ యోపాయః, దత్తా వృద్ధశ్చగా 

"లేన శిర శ్చాలనసంజ్ఞా, త చేతం (వ్రేవ్య వనన్మసేనాం మారయి 

ప్యామి, ఏవం తావత్ , (|వకాశమ్) భావ, య త్త్యేం మయా 

భణితః, త తథ మహ మేవం బృహత్తరైః మల్లక[వమాషకో 8 

కలై నాతో ఒకార్యం కరోమి, ఏవ మేత దజ్జీకారయితుం మయా 

భణితమ్, [ భోదు, లబ్ మవ ఉవావఏ, దిక్లా బుడ్డఖో డేణ న్ల 

శ్వాలణశణ్లా. తా వదం వేశిఅ వశ న్న శేణిఅం మాలఇశ్శమ్, ఎవ్వం 

దావ, భావే జం తుమం మవ భణిచే, తం కథం హో ఎవ్వం 

వడ్డ కేహి పాం మల్లక్క- వృమాశేహిం కు లేపాం జాచే అక జ్ఞం "క లేమ? 

ఎవ్వం ఏదం అజ్ల్కలా వేదుం మఏ భణిదమ్ |, 

విట$___ 

న్లో, కిం కులే నోవదిస్ట్రేన నీల మే వత కారణమ్ 

భవన్తి సుతరాం స్ఫీతాః సుమ లే కల్ణకిదుమూః, ౨౯ 

'న్యాయ్య మా థమజామా అని శశారుని నిష్టురో క్షి. భవతు _ కానీ, లః 

మయా ఉపాయః = నావ ఉపాయము దొరకినది, ఈముది నక్కా _ విటుండు _ 

శిరశ్బాలన సంజ్ఞా _ తలయాడించుసన్న జేసి నాడు, వసంత చీనకు _ ఏమో ఫర్యా 

లేదులే అన్నట్లు, తత్ ఏతం 'పపేష్య . = వీనిని పంపి జేసీ (శాయు క్రి చేతు 

(తవా౯తు వసంత సేనం జంపెదను, ఏవం తావత్ _ ఇట్లు అగుంగాక, యల్ 

త్వం మయా ఛణితః _ నీవు నాచేత ఏమి వెప్పంబడితివో అది, అహం మల్ల క 

(పమాశా 8 బృవా తేరెః కలె: జాతక _ నేను మూకుళ్ళంతే _ టంకాయచిప్ప 

అంతే _ గొప్ప కులాన ఫుట్టినవాండను - గొప్పక ఊపమౌనముగా చిప్పను 

మూకుడుం జెప్పుట శళారుని మూఖకాత _ మహాసముద్రవిశాలమెన _ అని వాని 
భావము, కలైః అని పంచమికో స్పమికో తృతీయయు _ శళార ఫభాషయగుట 

చేత, ఏవం ఆశార్యం కరోమి_ఇట్లు కూడని పని చేయుదును ! ఏళ దజ్లీ కారయితుమ్= 

ఈ "పెను అంగీకరింపకేయుటకు ఏతాం_ క, ఏతత్ _ అన్నా యడ, 

క్లో ౨౯, కులేన ఉపదిపేన కిం = కులమును చెప్పు (కొనుటచే ఏమి 

(పయో జనము * అత్ర = ఇందు, ఈవిషయమున ఆశార్యమును మానునెడ, శీలం 



శ-కా__ఛావ, వపా త వాగతో లజతే, న మా మజ్లీ 
రద్ధు గ 

కరోతి. త రచ్చ, స్థావరకచేటో మయా తాడితో గతో 2పి, 

ఏవ [వవలాయ్య గచ్చతి. తస్మా తృం గ్భహీా త్యాగ చృతు భావః. 

[ భావే, వశా తవ అగ్గదో లజ్ఞాఅది, ౯౩ మం అజ్లీక లేది, "తా 

గచ్చ భావలఅచేడే మవ పిల్లి చే దేవి, వశే వలాఇఆ గచ్చది, 

తా తం గేణ్ణిఅ ఆఅచ్చదు భావే], 

విటః.__( స్వగతమ్ ) 

త్త అన్ఫృత్సమత్ష.ం ర వన న్నసేనా 

శెళ్తర్యభావా న్న భ చేత మూర్థ్ 

ఏవకారణమ్ = నడువడియీ కారణము _ (పయోజక ము. సుతే = మంఛచిపొలాన, 

న x దే = = కళకి దుమాః = ముండ్ల చెట్లు, సుత రాం స్ఫృితొః = మిక్కి_లియు బలినీనవి, భవన్ని 

కలము -గాదు, సుశార్యశార్య గహణాగహణములకు కారణము మే 

మనంగా, శీలమే అందుల కారణము, మంచి సారవంతేప్రు పొలములో పడ్డ ముండ్ల 

చెట్లు (తుమ్మ _ జెముడు మటింత లావుగా ఎదుగవా॥ 

ఏషా తవ అ(గతః అజలే _ ఈపె నీయెదురుగా నీగుపడుచున్నది. (అందు 
జ ౧ 

వేతునన్ను ఒజప్పుకొనకున్నది, తత్ గ చ్చ _ శావున(నివ్రుపొమ్ము, విటుని పంపను 

సాకు చెప్పుచున్నా (డు _ స్థావరక ః చేటః ... = చేటుండు స్థావరవండు, నావే 

కొట బడినాండు, ఇక్కు_ డినుండి పోవనుం బోయినాండు, ఏప. (ప్రపలాయ్య గ చృతి _ 

వాయ డెక్కు_డి కైనను పరారియగు నేమో, కావున (నీవు పోయివానిం గొనిరమ్ము _ ' 

అట్లు పాలిపోనీప, విటుడు స్వగతముగా శశకారునిమాట అంగీ కార్య మే ఆని యను 

కొనుచున్నా (డు, 

న్లో 30, హీ _. ఏళారణాన, అస్మత్ సమకుం = నాయెదుట, వస న్త సేనా, 

శాణ్లీర్య ఛాచాత్. = పరువున ఫ్మ్పాయము (= తలంపు వలన, మూఖజ౦ న భ చేత = 
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గై 

తస్మా త్క్రో 'మ్యేవ. పఏివిక్క మస్యా 

వివికృన్మిశమ్భృురసో హి* కామః, 30 

(|వకాశమ్) ఏవం భవతు, గచ్చామి, 

వన న్న__( వటాన్నే గృహీత్యా) నను భణామి శరణాగ 

శాస్తి, [ ఇం భణామి శరణాగద మి ]. 

టః__వనన్నసేన్సే న ఛేతవ్యం న భేతవ్యం, కాణేలి 

మాతః, వనన్నసేనా తవ హస్పే న్యాసః, 

ఛ'కా__వవమ్, మమపహాన్త్న వపా న్యా సేన తిస్ట్రతు, ( ఎవ్వమ్, 

మమ హౌ ననా ణాశేణ చిశ్లదు ]. 

టః._ సత్యమ్, 

మూఖుకాని పొందదో, తస్మాత్ = అందువలన, ఏపః = ఇదిగో నేను, అస్యాః = 

ఈ మెక, వివి క్షం కరోమి = విజనము వేనెదను _ ఎవరు లేకు ళళారునితో 

మా(త మే ఉండు ఏళాంతమును కలిగిం చెదను,. కామః = కామము, వివి క్తనిశమృ 

రసః హి = విజనమునందలి _ ఎవరు చూడరు వినరు అంతీయు రవాస్యము _ అను 

నమ్మక ము (= విశమృ$), సారముగా రుచిగా గలది, 

ఎట్లును వసంత సేన బోగమూుది, అమ్మమాట విని యుండవచ్చును, తానును 

చవాపలము వహీంచియుండవచ్చును, ధనమునకు, బండ్ల మార్పు ఆనుట ఉత్తమా 

టయ్ కావచ్చును. అందును చేను తొలుత నే _ ఇది సదృళమౌా యు క్షమా అని 

అనియు ఉన్నాను, నిగ్గు కావచ్చును, కనుక నేను పోయెదను అని పోవా _ 

పము వసంతే సేన మరల వాని ఈ ల్తరీయముకొన పట్టుకొని _ నను భణామి .. 

న్ అయ్య, ఇెప్తుచున్నానునదా. _ శరణాగ తురొలను ఆని, ఇది మూడవ 

తూటి గట్టిగా గుడ్డను లాంగిచెప్పుట, వస న్తసే వేనా తవహ సే సె న్యాసః ... = నీచేత 

ఇల్లడ యయ్యా _ కాపాడి, ఎప్పటివలె ఆప్పగింపవలియును _ ఆన్న మాట. 

న్యాసం అన్నమౌటను శెట్టించి ఇప్పించి, సత్య మనిపించి పోయి చాడు, “న్యాసికు 

(పాకృత మెన ణాళన “సాకముి అనియు అగును, ఐనను శశారునికి అంత తెలి 

వియా* ఇందుల చూపజుక ఏమేని అట్టిది తోంపవచ్చును - ‘Dramatic మంట? 

అనందగినది, వానికి అప్పగించుచున్నా(డు, నాళనమునకే ! అని మరల అంతలో _ 
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శ కా__సత్యమ్, [ శచ్చమ్ | 

టః___( కించి దత్వా) అథవా మయి గలే నృశంసో హాన్యా 

చేనామ్, త దవవారిత శరీరః వశ్యామి తావ దన్య చికి తమ్, 

(9 శ్యేకాన్తే స్థితః, 

శ కా__ఛ వతు, మారయివ్యామి, అథవా కవటకావటిక 

ఏవ (బ్రాహ్మణో వృద్ధ శృగాలః కదడాచి దవవారిత శరీవో గత్వా 

శగాలో భూతా కోవటం కరోతి, తీ చేతన్య వషఖ్బనానిమిత్త 

మేవం తావ త్క-రిప్యామి. (కుసుమాప చయం కుర న్నా తానం 

మణ్ణయతి) బాలే బాలే వనన్నసేనే, వహి, [ భోదు. మాల 

ఇశ్ళమ్, అధవా కవడకావడికే వశే బహ్మణే బుడ్జఖోడే కదావి 
ఓవాలిదశలీలే గడిఅ శిఆలే భవిఅ హాలుభులిం కలేది తా వత 
ప జ. ఎవ్యం , దావ క లబ్రశ్ళమ్, వాళూ చాళూ, 

విటః___అయె, కామో నంవృత్తః, పహాన్వ నిర్వృతో 2ఒన్మి, 
గచ్చామి, ( ఇతి నిప్కా_)నృః. 
ప నటన రోనానానానాము. 

కిఖ్చా దత్వా _ రవంత పోయి, అథవా మయి గలే... = అట్లు గాదు నీను 

పోయగామే (నృళంసః =) కూరుం డీకండు ఈమె నొకవేళ చంపు నేమో, 
రత్ = కావున, అపవారిత శరీరః _ దాంపయండిన శరీరముగలవాండ నె , ఇంతే 

టంతట దాగయుండి, పరికిం చెదను, ఆధథవా = అట్లు గాక ఒక వేళ, కపటకాపటిీ 

కః _ “కపటి అనునది శశకారుని పునరుక్తి కివంటి చేర్చు, “కాపటికి అనియే మాట _ 
పంటల మోసపు స్వభావము గలవాండు _ కసుమాపచయం కవ౯ క _ - ఆతా 

నం...వూవులు కోయుచు వానితో తన్ను అలంకరించుకొనును, వాను వాసు _ 
పిలా, బాలా ఇది యనురాగంపు సంబోధన, ఈ చేష్ప్టలం జాచి, తేన్ను మోస 

పుచ్చంజేనినవి అని యనుకొనక, పర్వా లేదు, శామియెనా(డు _ ఇంక వసంత 
నేనప ఏమియు" చేయండు వా న - సంతోషము! నివృకాతః అస్మి = ఊజట 
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న్ధ-క్రా___ 

య 
న్ సువ రక్షకం దదామి [పియం వడామి 

వ తామి న్టీ్ ల నవేవ నేన 
యె రి 

త థావీ మాం నేచ్చసి శుద్ధదన్ని 

కిం సేవకం కష్టమయా మనుష్యాః, 3౧ 

( శువళ్ణాఅం "దేమి వీఅం వ చేమి 

వడేమి శీశేణ శ వేక్ట ణేణ 

తధా ఏ మం లేచ్చశ్ శుద్దద న్ని 

కిం శేవఅం కనముఆ మణుత్శా ]. 
౬ 

ెందినవాండను _ దిగులుతీజీన వాడను ఐతీని, పోయెదను _ అని నిషమ్క_9మించును. 

వేటుండు ముందే పోయినాడు _ వీడు ఇప్పుడు _ ఇంక నట చెవండును (సాకీ 

లేడు _ శ కారకృత్య ములకు, 

నో, బి౧. నువణళాకం దదామి = బంగారు _ నగలు _ ఇచ్చెదను, (పీయం 

వదామి = (పియము _ ఇంపుగా _ మౌటలాడుదును సవేషప్ట నేన _ పాగాతోడి, 

నీష్చేకాణ = తలతో పతామి = (పాదాలలో) పడెదను, తథా అపి = ఐనను* 
కుద్ధద వన్స్ కా తెల్లని దంతాలదాన్యా మౌంన ఇచ్చన్ = నన్ను ఇచ్చుగొనవు ! కిం: 

సమీ, చ్చే సవ వయం = నేను (ఏకవచనాథక౯ము, శాప్తమయా మను హ్యోః = 

కొయ్యతో వేసీన మొనిసీనా * 

శీం తే వయం _ లే వయం అను దానిషపాకృతము “కే వయళి _ అనుదానికీ 

“సేవకంి? అనియు ఛాయ యగును. ఆ పాన, దాసభూతుని, మాం న ఇచ్చని _ 

అని అన్వయము, కాషస్టమయా నును ప్యాః - అని రెండగుమాొటలు ఒక శాకువాక్యము. 

మానిసి _అనంగా నేను అని అధ్యాహార్యము, కొయ్యతో చేయంబడితినా * 

చను మానిసీశాద ఆకే, కొయ్య బొమ్మనా శ బంగారము పె క్రైదను, (ప్రియము 

పలికెదను, పాదములం బడెదను అన్నను, తెల్లనిపంద్దదానా, నీ అందమున కై కదే 

"నేను వాంచిపోవుచుండునది, ఒల్లనందు జే మే ! 
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వన న్న___కే 2_|తే నం చేహాః ? [కో ఏట్టే సం దేహో ? | 

(అవనతముఖీ “ఖల చరిత ” ఇత్యాది శ్లోక ద్వయం వఠతి ) 

న్లో, ఖల చరిత నికృష్ట జాతదోవః 

కథ మిహా మాం వరిలోభ సే ధనేన?. 

సుచరిత చరితం విశుద్ధ దేహం 
నహీ కమలం మధుపాః వరిత్యజ సన్తి. 32 

వ దట అో జ ది న్లో, యళల్నేన సేవితవ్యః పురువః కులశీలచా న్పరిదో ఒవి 

శోభా హీ వణ,న్సీ, ణాం సదృశ జనసమా(శ యః కామః, 9౩93 
© 

కః ఆత సెసేహః = ఇందు _ నీవు కొయ్యవగుటలో _ సందేహ మేమి* 

న్లో, వేం, ఖఅచరిత్ _కూరఫు, దుష్ట్రమెన నడవడికల వాడా, నికృష్ట = 

అధముయడా, జాతదోషః = (ఎల్ల) దోషములుగల వాడవు, ఇవా = ఇట్క మాం = 

నన్ను, థేన కథం పరిలోభసే = డబ్బుతో, ఎట్లు ఆసగొల్పుదువు ? నుచరిత 

చరితం = నుజనుని చరితమువంటి చరితము _ సాధువులక్ సత్మా_ర్యములకు ఉప 

యోగపడుటయే అది _ కలదియు, విశుద్ధ దేవాం = నిమకాల మెన చదేవాముగ లవియు 

నగ్కు కమలం = పద్మమును, మధుపాః = (మరందమౌాను తుమ్మెదలు, నపరిత్య 

జ ని హీ = విడిచిపెటవు గదా. 
వావి వి! 

ఆడుదానిని నన్ను చంఫుండు చేను చంఫుదును _ అని పూని అనుచు నే 
యున్నావు, ఇందాకటినుంచి, (కూ రాత్మ, నీచుంద, ఇట్లు నీదోపాలు (పకటముగా 

ఎజుంగయడుచు నే యున్నవి, అట్టి నీవు నన్ను ధనముతో ఆసగొల్సి బెల్లి ప 

జూ చెదవు. తుమ్మెద కమలమును వీడునా? ఏమి దాని అందము చందము సౌరభము, 

మరంద పు మధురిమ | అట్టి చారుదత్తుని చేను వీడుదునా* _ అనుట, 

న్లో, 33, కల కీలవాకా పురుషః = కుఅము (గొప్ప యింటి పుట్టుక) 
గుణము గల ఫురుషుండు, దర్శిదః అపి = దరిద్రం డెనను, యత్నేన = పూనికతో, 
చేవఏిత వః = సేవింప(దగినవాడు, _ పొంద (దగినవా(డు, వానికి సేవలు సేయందగును _ 

వ్చీ = పణ స్తృణాం వెలయాం( డక, ఊరక వెల పెట్టిన మాతక సేవించుట కాదు 
గుణము; 'సదృళశజనసమౌ శయః = తీగినజనమును _ రూపశకీలఅములుగలవానిని ఆశ 
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అపి చ, నహశకారపాదవం సేవితా న వలాశ పాద వ మజ్లీకరిష్యామి, 
[అవ అ, నహఆరపాదవం సేవిఅ ఇ వలాసపాదవం అజ్లీకరిన్నమ్ 1] 

శకా__దాస్యాఃపు త్రి, దరిదచారుదత్తకః నహకార పాదపః 
కృతః, అహం పునః వలాకో భణితః, కింశుకో ఒపి న కృతః, 

ఏవం త్యం మహ్యం గాలీం దద త్య ద్యాపి త మేవ వారుదత్తకం 

రన. చాకీ యేధీయే, దలిద్దదాలుద త్త కే శహఆలపాదవే కే, 

గె గే ఉణ వలాశే భణి చే, కింశు-కే విణ కదే, వ్వ్యం తుమం మే 

గాలిం చేస్తీ అజ్ఞ వి తం జైన చాలుద తృకం సుమ లేశి |, 

ననన్న--హృదయగత ఏవ, కిమితి న స్టర్యలే, [హిఅ 
అగదో చ్లేవ; కిం త్తి న సుమరీఅది? ] 

యించిన, కామః = కామము శోభా హి = కీర్తి కలిగించునది అఅంళశారమగునది 

కదా, దాని వలనే _ 'చారుదతుని గుణశీలమవా తరుని దారి ద్యము (పసావింప( 
అకట pn, ) ఎట 

బడినపు జెల్ల వసంత సేన “ఆతే ఏవ కామ్య సే _ అక ఏవ కామ్య తే” ఆని యనుచుసే 

యుండినది, వఫవూవకాత రాంక (పస్తావములలో, ' | 

అపి చ _ మఠటీయు _ అంతియ కాదు అనుట _ సపహాశారపాదపం సేవిత్వా - 

తీయమౌామిడి వెట్టును అనుభవించి, మోదుగు చెట్టును నేను అంగీకరింపను, 

దాస్యాఃపుతీ = అం జెహూతు రా, (ఆ) దరి|దు(డు చారుద త్రి గాడు చారు 

దత్తక _ ఆని క’ నిందంబెలుపును, _ తీయమౌామిడి చేయంబడినాండు, మటీ నేను 

మోదుగు అనంబడితిని _కింళుక మనియైనను అనయిడ్ నెతిని, *పలాళః? అని రెండును 

పర్యాయములు _ అవురము, జేబుగా వానిం దల(చుట శశారుని మూలలా 

భాపితము, 

ఏవం త్వం మవ్యాం -గాలీం దదతీ _ ఇట్లు నీవు నాకు నిందనే ఒసంగుచు, 

అద్య అపి = ఇప్పుడును తం చారుదత్తకం = ఆ చారుద త్తిగానినే స్మరసి = 

తల౦చుకొనుచున్నావు, హృదయ గత ఏవ .., నావృదయమున సే ఉండు 

వాండు _ పృాదయముగ దా తలంప్రులవ చోటు _ ఇం తలంపంయబడుచున్నాండు _ 

అని వేటుగా చెప్పవలయునా* తీలంపంబడక యొట్లుండును + 

MR -— 60 
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శశా__అద్యావి తే హృదయగతం త్యాం చ నమ మేవ 
మోటయామి. తద్దరిదసార్థ వాహక మనువ్యకాముకిని, తిష్ట, తిష్ట, 

| అజ ఏ చే హీఅఅగదం తువముం చ స్ ముం చైవ మోాదడేవి, తా 

దలిదళశ త వాహాఅ మణుళ్ళ కాముకిణి, చిథ్ల చిశ్ల |. ది ఛి తు “అ 

వనన్త---భణ భణ, పున రపి భణ, శ్లాఘనీయా నేతా 

న్య రాణి, [భణ భణ పుణో వి భణ నలాహణిఆవ్రం ఏదాల్హం 

అక్థ్ర రాజం ] 

శ కా__వరి తాయతాం దాస్యాఃపుత్తో9 దర్శిదచారుదత్తక 
సామ్, | వలిత్తాఅదు డాశీవపుత్తే దలిద్దదాలుద త్తశే తుమమ్ 1. 

వనన్న---పర్మితాయ తే యది మాం (వేత తే, [ వరిత్తాలది 
జది మం వేక్షది |. 

ఖు 

అద్యాపి = ఇప్పుడే, శే హృదయగతం త్వాం చ సమం ఏవ. .. నీ హృదయ 
గతుని నిన్నుం గూడ ఒక్కు_మ్మడి, మోటయామి = చంసపెదను, నిన్ను చంపెదను, 
నీతో నీవృాదయము చచ్చును, హృదయముతో వాడును, అక్కడ కాంపు 
రించువా(డుు, చచ్చును -నిన్ను చంపి, నిన్ను వాడు చంపినా (డని 

వ్యా జ్యెము వేసీ వానిం జంపింతును _ అని సూచనకలదచా* ఐనను ళకారుని మాట 
అలో, వట్టిమూఖ౯ భాషితములలో, వాచ్యాథ ౯ము తప్ప మజేదియు వెదుక. 
జనద్కు చూపుకు dramatic irony ఉండునేమో త ద్రర్శిద సాథజావావాక 
మనుష్య కాముకీని _ ఆదర్శిదపు[గోమటి మానినీ కామువరాలా _ ఇట్లు పలుకటలో 
దీనిని ఒక తీట్లంత గా తలంచుచున్నా (డు శశారుండు, వసంత సేనయో దానిని 
తన పాలీ వత్యముం ఆతీప్టించు జెండా గా, ఈవమొర క'సమయమున తనకు 
నివృతి కూ చుకా మంత్రము గా తలంచుచున్నది. కానునచీ_భణ భణ ...= 
చెప్పుము చెప్పుము దానినే అని అనుచున్నది, పరి|కాయశాం ... = ఆలంజూ 
కొడుక్కు దరి్శదచారుద త్తిగాండు కాపాడునుగాక (నిన్ను), పరి తాయ తే, యది 
మాం (పేక తే _ (తప్పక) శాపాడునా, నన్ను చూచు నేని, 



అష్ట మో2_ జః శీ75 

న్ధ-క్రాం__ 

వో, కిం న శ్ర క్రో వాలిపుతో మ హేన్హా? 

రమ్మాప్పుతః కాలనేమి? సుబన్లుః 

ర్నుదో రాజూ దోణప్పుతో జటాయు 

శ్చాణక్యో వా దున్గుమార స్ర్రశే జ్యూ! వర 

[కం శే కక్కి వాలిపు త్తే మహిాన్తె 

లమ్మాపుశ్తే "కాలనేమి శుబన్టూ 

లుడ్దే లాఆ దోణపు స్తే జడాఊ 

చాణకే_ వా ధున్గుమా లే తిశజూ్యూ-, ] 

అథవా, ఏతే ఒపి త్యాం నరతన్ని (అధవా, ఏదేవి టే ణ 

లక్థన్ని ] 
శ్లో, చాణశ్వేన యథా నీతా మారితా భారతే యుగే 

ఏవం తోం మోటయిహ్యోమి జటాయు రివ (చావదీమ్, 3౫ 

[ చాణక్కే_ణ జభా ళశీదా మాలిడా ఫాలచే జువ 

ఎవ్యం మే మోడయిళ్ళామి జడాడాో విఅ దోవ్యదిమ్ | 

( ఇతి తాడయితే ముద్యతః, 

వో, 35, కిం సః _ వాంచేమి, శకం డా, వాలి ప్ర తుం గె/న మౌహేాం 

(ద్రుండా, రంభకొడున కాల శేమియా, సుబంధు6 డా, రుదరాజా, (దోణునికొడుక 

జటాయువా, చాణక్య శా, దుంధుమారుయడా, (తీశంకువా _ దం డాన్వయము గా 

(వాయ(బడినది, అథవా ... = అట్టు గాదు _ వానే కాదు, ఏతే అపి _ వీరు కూడ, 

తాం న రత్న చి = నిన్ను శాపాడ లేరు. 

క్రో 3 భారతే యుగే = భారతయుగమందు, చాణశ్యేన = చాణక్యుని 

వేత్త సీతా యథా మారితా = సీత యెట్లు చంపయిడినదో, జటాయు = జటా 

యువు, (ఆాపదీం యథా = (దౌపదిం బోలె, త్వాం = నిన్ను ఏవం మోటయి 

మ్యామి _ ఇట్లు చం పెదను, 
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వనన్న__హో మాత, కు (తసి హో ఆర్యచారుద త్త 
అత శ “ర ఖో స ంపూర్ల మనోరథ ఏవ విపద్య తే. త దూర్థ్వ మా(కన్ల 

యిష్యామి. అథవా వసన్మనే నోర మ్నాక్రన్ద తీతి లజ్జనియం ఖ 

ల్యేతత్ , నను అర్యచారుద త్రయ, [హా అత్తే, కహిం స్కి హో 

అజ్జచారుదత్త, వసో జణో అనంపుణ్ణమణోరధో జ్లైవ వివజ్ఞది. తొ 

స అక్క- న్షఇశ్సమ్. అధవా వనన్నసేణా ఉద్ధం అక్క-న్షతి త్రి లజ్జ 

అం క్ట వదమ్, ణమో అజ్జదారుద తృసన్స ]. 

రా న్ ft జ్జ | et 

పురాణములలోను ఇతివోసములలోను బృవాత్క థలోను (శసిదములె న 

గొప్ప గొప్ప పురుషులయు | స్ర్రీలయు పేరులను చెప్పి ఉగ్బడించి వారికి సాటి 

వాండా యేమి ఆ చారుద తిగాండు అని అతికోధ హేళనము పలికినట్లు పలుక 
ఆల 

చున్నాడు _ అన్నియు ఆసంబద్ధపు పేరులు అసంబదపుకూర్చులు, చేపుకాలు _ 
థి 

శకారునికిం దగినవి, 

మౌహేందుని వాలిపుతుం డనుట, శాల ేమిని రంధాఫు,తు. డనుట్క 

కవియెనవానిని కవియని యెటుగకయే _ నుబంధుం జెప్పుట _రుదుని రా జనుట, 

జటాయువును (దోణపుత్రుం డనుట్క ధుంధుమారళ_ అని పరుహెక్షరముల తో "పెద్ద 

ధ్వనిగా తోంచునది _ ఒకానొక రాజో, ఫురుగో(ఇందనోపము. అనం బడునది. 

భారత యుగమని కృత (కేతా ద్వాపర కలులం బోలినదానింగాా ఒక (పాచీనపురా 

కాలకాలపుం చేరుగా పలుకట _ అన్నియు శశకారుని తప్పుడు మాటలు _ వట్టి 

(మోత (పధానముగా పలుక బడినవి, భారతేము పురాణము, కాదా “వషపళా'ము _ 

భూ భాగ డేళవి శేష పుం బేరు, 

ఈ కాదోపన్యాస మెల చారుదతుని డిందుపటుపన్సు తన్ను ఉత్క_రి ౦చు 
య అటి టై 

కొనను _ నిజమూర్లత ము, 
ఖు 

ఇతి తాడయితుం ఉద్యతః _ అని కొట్టం బూనినాండు, హామాతః ౨... = 

అయ్యో అమ్మా, ఎక్కడ ఉన్నావు -(వీనిం జూడు న స్నేమి చేయు చున్నా డో 

అన్నట్లు) అయ్యయ్యో చారుద త్తీయ్యా ! ఏప. జనః = ఈజనము _ “నీను అనుట, 

అసమ్బూణ౯ మనోరథః ఏవ = కోరిక తీజనిదయ్యే, చచ్చిపోవుచున్న చే! తత్ = 

శావున, ఊధ్వః౯-౦ ఆక్రన్టిస్యామి = బిగ్గరగా అజిచెదను, ఏడ్చెదను _ నిన్నరాతి 
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శ్ర-కా___అ ద్యాపి గర్భడానీ త సవ పావస్య నామ 

గృప్షోతి, (ఇతి కళ్టై పీడయ౯) న్నర గర్భడాసి న్గుర, [అజ్ఞ వీ 

గబ్బడాళీ తశ్శజై జవ పావస్స కామం గణ్జ ది, శుమల గబ్బదాళి 

శుమల 1], 

వన న్న_--నమ ఆర్యచారుద తాయ, [అమో అజ్ఞచారు 

దతస |: 

న కా... మియతాం గర్భచదాసి, (మాయ తాం, [మల గబ్బు 

డాశి, వుల ] (నాబ్యున కై నివీడయక౯ా మూరయళతి. 

(వసన్ససేనా మూర్భితా నిశ్చేష్టా వతతి 

ఫ్ర కార 8. ( 

యొపెట్లు ఎం తెంత సుఖము-గా చారుడ త్రుక వుంగిళ్ళలో గడపితీని, ఈదినము ఇపుడు 

ఆతో(టలో, వానిం నన్వారంయాచుచు అనుభవించుచుందును _ అందులకు అని 

అన్ని అలంకారములు చేసీకొని బండి యెొక్కి_ తీనే _ నాకు ఒకటియు తీజలేదే _ 

ఇట్లు వీని వాత పడితి-దే _ అయ్యయ్యో, అయ్యా - ఆని, 

అథవా = అట్లు కాదు, కూడదు ... = వసంత సేన విగ్గర ఆజచుచున్నంది, 

కయి వెట్టు చున్నది - అనుట _ సిస్రపడందగినది గడా, నమస్కారము చారు 

ద త్రేయ్యక, 

అద్య అపి గభకాదాసీ ... = ఇప్పుడు సయితేము, ఓసి పుట్టు అంజా, 

ఆపాపుని పేరు ఎత్తుచున్నావు! తలంచుకోవే అంజ తలంచుకోవే _ అని _ కే 

ఫీడయజా = మెడ _ గొంతు _ పీసుకుచు _ తీలంచుకోవే లఅంజా...ఆకడపటి 

ఉ త్మా_9ంలినిమిషమునను పరర గా పతీ నామస్మరణ చేయు చున్నది _ నమస్కు_ 

రించుచున్నది, (మియస్య 4. = బావ వే చంపుచున్నా డు. వస నేన చో భిజా 

తయె ఇేష్టదక్కి (శేలం) బడును, 

శ కారుడు _ సహార మ్ _ సంతోషముతో _ అటి అందాల చందాల శ్రీని 
లు 

అట్లు చేతితో నులిమి చంపి. సంతోసించుచున్నాం జే! 
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తో వతాం దోవక రణ్ణికా మవినయ స్యా వానభూ తాం ఖలాం 

ర కాం తన్య క్షి లాగతన్య రవువే కాలాగ తా మాగ తామ్ 

కి మేవ నసముదాహారామి నిజకం వాహో్వేః ఛూరత్యం 

నిః శ్వా సాపీ [మియతే ౭_మ్న్మూ సుమృతా వ్ గ్రా భార లే, ౨౬ 

[ వదం దోశ క లణ్ణిఅం అవిణఅ శ్యావానభూదం ఖలం 

లతృం తళ్శ కి లాగ దళ్ళ్శ ఆవే కాలాగదం ఖాఆదమ్ 

కిం వశే శముదాహాలామి ణిఅఅం చాహూణ శూల తణం 

ణీతాశే వి మలేవ్ర అంబ శుమలా శీదా జధా ఛాలచే ] 

“ దూరా ధ్యా చ వధో యుదం ... శాపోత్సగ ౯ 
య 

మృత్య్యూ రతం తథా ... ఏఫి వ౯్బబి౯తః _)” 

సొ, దః శా 282 థి థి 

ఇట్లు అంకాన రంగాన వధ మృత్యువులు చూపంగూడదని, మణి రంగాన 

చూడ నే ఆఅళక్య మెన యాడుదాని నొంతుపిసికి చంపుట చూపంబడినది. ఇది గోప్ప 

వ్యతి కమ మే, చూపజు ఓర్వ లేనిది; వెగటుపడునది, భయపడునది 3 అభినయమును 

అసాధ్యము కావుననే మానుట, 

త్ ఏ౬, ఏతాం = ఈ మెను, దోేషకరణ్లికాం = దోసముల పె స్త్రైను _ 

పెశ్తుయైనదానిని _ ఆశే యితేరమును _ అవినయస్య = ఆడకువ లేమికి పొగరువు 

ఆవాసభూమిం _ శాఫురపు చోటును, ఇల్లు _ ఐనదానిని _ ఖలాం = చెడ్డనడువడి 

కలదానిన్కి హళను, తస్య ఆగత స్య రమకో కిల రక్వాన్ = ఆ గతిలేనివాని _ 

దెవ్కు_మాలినవాని (తోడి రతీయందు ఆసక్తురాలిని, శాలాగ తామ్ = కాలము 

(= చావు వచ్చిన దానిని _ చావుమాడిన దానిని అగతాం= (తానె నా 

వారికి వచ్చిన దానిని ! ఆహా చంప6గంటిని కదా _ అని సంతోషపు పొంగు _తల 

పోంత, ఏపః_ ఈ (నేను, నిజకం బాహాోోః శూరత్వం = నాదైన బాహువుల 

పరాక్రమమును, కిం సముదావారామి = ఏమి చెప్పుదును! అది అనివక-చనీయము _ 

వణికాంప నలవిపడనిది, అమ్మా _ ఈత ల్లి _ వసంత సేన, నిఃశ్వాసా అపి = శ్వాస 

ఆంగి యున్నది గన, (మియశే _ చచ్చినది, సుమృతా = బాగుగా చచ్చినది _ 

ఇని శశార భాషిత పుం బునరు కలు, సీతా యథా భారతే = భారతమున సీతవలె, 
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ల్లో, ఇచ్భ నం మాం నేచ్చతీతి గణికా 

రోషేణ మయా వమూారితా 

కూన్వే పువ్పకరజ్ఞక ఇతి సహసా 
పాశే నో తాసితా 

'సేవావజ్చితో ('ఖైతా మమ పితా 

మా తేవ సా (చావదీ 

యా 2=.సౌ పశ్యతి నేద్భశం వ్యవసితం 

పుతన్య శూరత్వమ్, ఏ న 

భారతమున సీత లేదు, సీత బావను లేదు _ అంతయు శకార భాషితఫు తెజంగు, 

తా నొక్కండే అయినను, అంతయు స్వగత పాయ మైనను, అంతయు వికళ్ళన మే - 

నిజ గవో౯ా కియీ, 
ఆలి 

దుష్ట, అవినీత, ఖల, దర్శిదర క, కాలముతీటీనది తానె వచ్చి చేతికిం 
ఆట 

(san 

జిక్కి_నది _ ఏమి నాయద్భపము | = అని యనుకొనుట. నాభుజ శ "ర్యమును ఏమని 
లు 

ఎంతని చెప్పుదును, (నాచే అవలీలగా చచ్చినది యీ మె! 

న్లో, 2౭, ఇచ్చ న్హం వాం = వలచిన నన్ను, న ఇ చృతి ఇతి = (తాను) 

ఇష్ట పడలేదు అని; కోపముచే బోగముది నాచే చంపయుడినది, దీనితో ఊత) 

సీ తాను చేర్చ్పవలయును, ఇది ళకారునితప్పు _ కూ న్యే పుప్పకరణ్ణశే ఇతి _ (పథ 

మక సప్తమి శశారుని భాషతప్పు _ ఎవరు లేనిది పుష్పకరండము అని _ ఇట 

సాకు అెవరును లేరు గదా అన్కి సవాసా _ తటాలున _ బిరబిరన, ఎవ రై|నను 

వత్తురో అని _ బలాత్మా_రముగా _ ఇంచుక నవు చునుం గాంబోలు పాశేన = 

బాహువుల చే పీనుకటకు ._ నులుముటకు _ తగినట్లు _ గొంతు చుట్టుం జొనిపి, 

(శాటివలె వేసి దానితో _ ఆ పాళముతో _ ఉత్తానితా = ఇక్కడ “మౌరితా 

అని ఉండవలయును. “మౌరితా” *“ఉత్తాాసితా _ ఒక దాని కొకటి చోటు మాటి 

నది శశారభాషితమున, యః అసౌ_ఏ యితండు, మవ (భెాతా= నా అన్న 

పితా = నాయన, (చౌప దీవ సొ మాతా= (గౌపడింబోని నాయమ్మ ._ పుత్రస్య = 

పృుతుండనెన నాయొక్క, వ్యవసితం = పూన (బడిన, ఈద్భకళం భూరత్వం = ఇట్టి 

పరాకమశాలిత, న పళ్యతి = చూడలేదో, ఆజన మంతయు _ అన్న అబ్బ అమ్మ _ 
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[ఇచ్చ న్నం ముమ చేచ్చతి త్తి “ఆ 

లోశేణ మే మూాలిదా 

కుతే పువ్బక లజ్ఞాశే త్తి 

శ్రేహాతొ పా శేణ ఉతాళిదా 

"శేవావళ్ళుద భాదుకే మము పిదా 

మాదేవ ఫా దోవ్చదీ 

చేశే వేక్టది కేదిశం వవశిదం 

పుత్తాహా శూల తృణమ్ hb 

భవతు. సాంప్రతం వృద్ధశృగాల ఆగమిమ్య లీతి. తతో ఒపసృత్య 

తిస్టామి, ( భోదు, నంవదం బుడ్డఖో జే ఆగమిళ్ళది తి ఆతా 

ఓ శాలిఅ చిళ్లామి ]. (తథా కరోతి, 

సేవావఇర్బీతః = నాసేవచే మోసపుచ్చంబడిరి _ సేవ పొందరెరి _ చూడరెరి . 

సేవ వారి కంట బడక వారిని మోసపుచ్చినది, అనుట, ఈనా ఘూరత్వముం జూడ 

వా రెవరును ఎదుట లేరెరి _ ఉన్న ఎంతయో సంతోషీంచియుందురు ! 

ర్డీ అ a - ప అ అట్టి ప్రాతం గావించి తరువాత “సెతము పశ్చాత్తాప పడక ఇట్లు తల. 

చుకొని తలంచుకొని, తానే తన్ను పొగడుకొని పాగడుకొని సంతోషించు 

చున్నాడు _ ఎట్టి శాపురుషుండో ! 

ఇందలి వ్యాకరణదోపములు, (ద"పదియనుట మొదలగు ఫురాణదోపుములు 

శ కారభాషవి, “ఠరోపేణ మౌరితా' అనియు. *పాశేన ఉ తాాసి తా” అనియు, ఒక 
అలాట్ 

దానిది మజీయొకదానితో కూచుకాట _ శశారభాప, 

భవతు _ కానీ, సాంప్రతం వృద్ధళ్ళ గాలః 4 = ఇది ఇపుడు విటునికి వాల 

డేపక౯ాబుచుకొన్న నిబేకాళపు పేరు _ ముదినక్క_, వానిని వేటుం బట్టుకొని 

రమ్మని పంపెను గచా _ వాండు రాగలండు _ ఇది పాత ప వేశనూచనయు, తతః _ 

శావున, ఆపసృత్యతిహైమి = అవలికి తొల(గిపోయి యుం జెదను, 
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( (వవిశ్య చేపేన నహ) 

ఏటః__అనునీతో మయా స్థావరక శ్నేటః, త ద్యావ 

'క్మా_ణేలీ మాతరం వశ్యామి, (వర్షిక మ్యావలోక్య చ) “అయీ. 

మార్ల నవ పాదపో నివతితః, అనేన చ వతతా (స్రీ వ్యాపాదితా, 

భోః పొవ, కి మిద మకార్య మనుఫప్టతం తయా, త వావీ పాపీనః 

వతనాత్ స్ర్రీవధదర్శశే నాతీవ పతితా వయమ్, అనిమిత్స మేతత్ , 

యత్సత్యం వన న్నసేనాం (వతి నజ్కీ_తం మే మనః, సర థా "దేవతా 

న్వస్పి కరిమ్యన్సి (శకార ముపనృత్య) కాణేలీమాతః, ఏవం మ 

యానుసీత స్థావరక "శ్చేటః, 

శ కా___భావ, స్వాగతం తే, ప్కుతక స్థావరక చేట, త 

బాపి స్వాగతమ్. [.భావే, ఆఅదం టే. పుశ్ళకా ధావలకా వేడా, 

త వాపి శాఅదమ్ ] 

చేటః___అథ కిమ్, [అధ ఇం ] 

విటః_..మదీయం న్యాన మువనయ, 

థకా__కీది శే ణా శే? [ కదృశో న్యాసః ? ] 

అయే _ ఓపో _ ఆశ్చర్యము, మాకా ఏవ = దారిలోనే పదపః 

నిపతిత$ = చెట్టు పడియున్నది, అనేన చ పతతొ ... = పడు చున్న దాని చేత, 

ఆది పడుట చేత, క్రి వ్యాపాదితా _ ఎవరో ఆండుది చంపంబడినది, ఆదశ ౯ నము 

గొప్ప యవశళకనము తనక _ ఒళ్ళు తెలియనంత కోపదుఃఖములు కలిగినవి _ చెప్పు 

చున్నా(డు, చెట్టును ఆఛేత నమ్మునై నను సంబోధించి _ భోః పాప ... = ఓరి 

పాపిష్టుండా, ఈయళ్తార్యమను, ప్ర్రీవథమును, జేనీతీవిగదరా,. పాొపీ వెన నీ 

పాటువలన కలిగిన స్రీవభను _ చవ్చెక(కల, స్త్రీని చూచి, పాతీతా వయం _ 

చేను సవ౯కాథా ఇడితి సే, _ నాళనమె పోయిరి చే _ ఇది అవశవనము, యత్ సక్యం 

నిజముగా వసంత సేనం గూచిలా నామనసు భయపడుచున్నది, సవళాథా . 

అన్నివిధాల దేవతలు శుభము కూ ర్రురుగాక ,' మదీయం న్యాసం ఉపనయ _ నాదైన 

యిల్లడను తెమ్ము _ చూపుము _ అనుట, కీద్భళః న్యాసః = ఎట్టిది యిల్లడ 1 

కరే మి --- 61 
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విటః___వన నృ సేనా 

న్ర-కా___ "తా [గడా] 

నిటః___క్య! 

శ -కా__భావ మావ వృష్ణతః, [ భావశ్య చైవ పిశ్టదో ] 

టః_( నవితర్క-మ్) న గతా ఖలు సా తయా దిశా, 

శ కా___త్యం కతవుయా దిశా గతః, [చుమం కదమాఏ 

దిశావ గడే ౫. 

విటః_.పూర్ణయా దిశా 

న-కా___సాపి దశీణయా గతా, [ సావి దక్ట్రిణాఏ గడా 1] 

విటః_అహాం దశీణయా 

శకా__సా ప్యుతృరయా, [శా వి ఉత్తలావ, 

విటః___అత్యాకులం కథయసి. న శుద్ధ ్యతి మే 2౬ నృరా తౌ, 

త త్యృ_థయ సత్యమ్, 

స కాశ చే భావన్య లర మాత్సీయాభ్యాం పాదా భ్యామ్, 

వసంత సేన _ నీవెనుక నే పోయినబే. (సవితకజమ్్ తనలో  విమశిళాంచుకిెని _ 

ఆదిక్కు_న ఫో లేడే, త్వం కతమయా దిశా ,.. = నీవు ఏదిక్కు నం బోయితివి * 

పూవణాయా దిశా = తూపుకాదిక్కు_న. ఆమె దథీ,ణదిక్కు నం బోయినది, "నేను 

దమీణముగా, ఆమె ఉత్తరము గా, 

అత్యాకలం కథయనీ = ఎంతయు ఆకలపాటు కలుగునట్లు గా పలి కెదవు, 

న శుద్ధ్యతి మే ఆ నరాత్మా- నాయంత రాళ్ళ కుద్ధము గా, నిమకలము-గా ప్రసన్న 

ముగ లేదు, తత్ కథయ సత్యం. _ కావున నిజము చెప్పు శపామి _ 

పెస్తైదను _ భవస్య శీవళ౯ాం అత్మీయా ఖ్యాం పాదా ఫన్టిం = ఇది శశారుని 
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తతః సంస్థావయ హృదయమ్ ఏపూ మయా మారితా, [శ వామి 

భావశ్ళ ర్ధీన్ణర అ తృణ కేలకేహీం పాదేహిం, తా శంఠావేపహీ హిఠఅ 

అమ్. ఏనా మవ వూలిడా ] 

విటః..( నవిపాధమ్ ) సత్వం త్యయూా వ్యాపాదితా 1 

శకా__యది మమ వచనే న (వత్యయశే, త త్పశ్య [వథమం 
రాన్ట (య శ్యాలనంస్థానన్య శూరత్వమ్. [జం మమ వఅకో నవతి 

ఆఅగి “తా పెక్ట్ వ వడమం ల్స్ అళాలనంఠాణాహా శూలత్తణమ్ ]. 

(ఇతి దర్శయతి, 

విటః__పహాో, హతో ఒన్ని మన్దభాగ్యః, [9కి మూర్చితః 

పతతి |. 

శ-కా__హీహీ, ఉవరతో భావః, (హహ్, ఉవలచే ఛా భావే]: 

Dn తాల ల నా 
న. అంబ. అ జారాడు. అకార దారాల వ 

ఛభాషప _ మనము సరిగా ఎట్లో అన్వయించుకొనవలయును - భావుని తలమోి6దను, 

నాపాదాలమో(దను _ ఒట్టు, తతః సంస్థాపయ హృదయం _ కావున నీ మనసును 

కదురుపజుచుకో _ ఆనవలముశా నున్న దో అన్నా వే _ సంజేవాములు ఏమియు? 

లేవు ఏపామయా మారితా = ఈమే _ నాచేత చంపయబడినది. సవిసాదం _ 

._విపాదముతో _ భావునికి ఎంతో దుఃఖము కలిగినది _ తన్ను మూడు తూర్లు శరణు 

జొచ్చినది _ వాండు నడుము కట్టుకొన్న ప్పుడు తాను వాని మెడను గొంతును పట్టు 

కొని (కింద్యతోసినాండు _ ఇంకను ఏమియో చేయగలడు, తరువాత వాండు పలికిన 

మౌటలవ మోసపోయి వసంత సేన అతనికడ తన న్యాసము అని ఇెప్పి వాండు కొంత 

కాముకుం డగుటం గూడ చాటునుండి సొంచి చూచి ఇంక ఫర్వాలేదని యొంచి 

కదా తొను పోయినాడు, 

(ప్రథమం... శూరత్వం = తొలి కూరత్వమును _ తొలి శార్యశార్యమును _ 

వసంతే సేనవధను, హా! హతః అన్నీ మన్ద భాగ్యః _ అయ్యో |! ఇడితినే భాగ్య 

హీనుండను ! _ అని దుఃఖాన మూళశ్చికాల్లి పడును, పీపీ _ సంభ్రమముం చెలు 

పును అన్నారు . నవ్వుచును ఉన్నాయా _ చచ్చినాండు భావ _ అ విచారిత౦ 
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చేట; నమా శ్యసితు నమాశ్యసితు భావః, అవివారితం 

[(వవహణ మానయ “తవ మయా (పథమం మారితా, [ శమశ్శశదు 

శ మశ్శశదు భావే, అవిచాలిఅం వవహణం ఆణన్నేణ జ్దేవ మన్ 

వపఢమం వమూలిచా ] 

విటః( నమాశ్వన్య సకరుణమ్ ] హో, వనన్ననేనే. 

న్లో, చావీణ్యోదక వాహినీ విగలితా, యాతా స్యచేశం రతి, 

కప్ పహోలంకృతభూవ గే సువదనే కీడారసో ద్భాసిని 

ఈ జాజక్యనీ గ పహానపులినే హో మాద్భ శా మూ[శయే 

హో నశ్యతి మన్నథ న్య వివణిః సౌభాగ్యవణ్యాక రః 3౮ 

'పవవాణ౦ం ఆనయతా ... = విచారింపక, బండిలో ఎవరు ఎక్కి_ నారు _ ఏమి 

బరువు _ అని. పరీకీంపక, తాను దారిలో ఊరిబండ్ల చ| కాలు తిప్పి దారికి 

తొొలశించిన అలసటక, వట్టి బండియే బరువుగా తోంచినది అని తోలుకొనివచ్చి 

నాడు, అట్లు గాక అక్కదే తాను పరికిం చియుం డిన కైన ఇదేఏియు జరిగియుం 

డదు. అట్లు పరికింపక బండిని తోలుకొనివచ్చినందున నాచేత ముండే ఆమె చంప 

బడినది నేను కడా వీనికి వసంత సేన దొరకునట్లు చేసితిని _ సకరుణమ్ _ దుఃఖ 

DME కర ఫా... = అయ్యో వసంత సేనా _ దామీణ్య ఉదక వాహినీ = 

దయ _ మర్యాద _ అను నీటికి ((పవహీంచు నదియైనట్రిది, విగళితా = వినష్ట్టమె 

పోయినది _ ఆగ పడక పోయినది, _ రతిః = రతీబేవి భూలోకమున ఆఅవతరిం చినట్టి ది. 

(వసంత అట్టిది అనుట _ ఇక ఈలోేళాన రతిలేదు స్వదేశం =తన చోటికి, స్టగకళా 

మునకు, యాతా = పోయినది, వహోవో= అయ్యయ్యో, అలంకృత భూ ప ణే, ఆభరణ 

మునకు ఆభరణ మెనదానా, సువదనే= చక్క_ని_చం(దుం బోలిన _ మోముగలదానా, 

(దానికి ఉపమానము లేదు _ సాటి లేనిది_ కావున_ సు (ై మంచి మొగముగల 

దానా _ అనుట, కీడారసజద్భానిని = (శృంగారప్రు ' ఆటలయందలి ,పీతిచే? 

మిక్కి_లియు (పశకాళశించుదానా,. హా = అయ్యో! సౌజన్యనది = మం చితనమునకు 

నదియైనదానా, (పహాసపులినే = (ఆఅనదిలో) పెద్దన వ్వే _ పులినము గా గలదానా, 
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(సా|నమ్) కష్టం భోః, కష్ట్రమ్, 

వో , కింను నామ భవే త్కా-ర్య మిదం యేన తయా కృతమ్ 

అపాపా పావక ల్పేన నాగర నీ ర్నిపాతితా. దడా 

( న్వగతమ్ ) అయే, కచాచి దయం పావ ఇద మ కార్యం మయి 

సం కామయేత్ , భవతు, ఇతో గచ్చామి, (ఇతి వరి కామతి, 

హో _ మాద్భశాం = నాబోంట్లకు, (రసివలకు) ఆశయమయినదానా; . వో హా! 

సౌభాగ్యపణ్య ఆకరః= అందాలు అను సరకుక నిధియెన, మన్మథ స్య విపణిః _ 

కామునిదు శాణము, నళ్యతి = ఇంక లేక పోయినది _ నశించినది, 

దయ యెప్పుడు ఎండక్మపనహించునది _ నీగడప మొక్కి “దేహిియని “నహీ? 

యని యనిపించుకొ ను వాడు _ ఒక నాడును లేదుగ దమ్ము; అట్టిది పోయినది, ఇంకను 

ఈచేశాననే రతి _ శృంగార పీతీ _ ఆట _ లేదు _ తన దేశము, స్వగజము చేరి 

పోయినది, ఏ నగ గాని, నీవు పెట్టుకొందు వేని, దానిచేత నీవు కాదు రాణిం చుట, 

మతీ నీచేత అది కదా రాణిం చును నవ్వుల తెల్ల నియిసుక దిబ్బలుగ ల, మం చిత నమను 

నడివి నాబోటి విటులు, రనికులు ఎందటు నిన్ను ఆశయిం చుచుండిరి, ఇక 

వారికి చోశేదిి అందమెన రూపము, అందమెన పలుపు, అందమెన భావము మొద 

అగు అందాలకు నిధియైన మన్మథుని దుకాణను జే _ మతి లేకపోతివే _ ఇంక నెట్టు 

ఈలోే కాన! 

వో, 3౯, యేన త్వయాకృతమ్ = ఏ సీచేత చేయంబడినదో, ఇదం 

కార్యం = ఈపని, కింను నామ భవేత్ = అది యొట్టిది అగును * ఎంత చేయంగూ 

డని పని! దానిని ఎటువశె ఎందులకు చేసితివి? అపాపా = ఏపాపను ఎణు6గనిది, 

పుణ్యశీల్క నగరశ్రీ)? _ ఈయుజ్ఞయినికి అమ్మి, పాపకల్చేన = మూలిక గొన్న పాప 

మవెన నీవేత, నిపాలతితా = నాశనము చేయంబడ్నది, 

ఆయ్ _ ఓహో _ కదాచిత్ = ఒకవేళ, అయం పాపః = ఈపాఫపుండు _ 

పాపాత్ముండు, ఇదం అళార్యం = ఈ పాపమును, మయి సంక మేట్ = నామోఃద 

పెట్టినను పెట్టును, కానీ _ చేను ఇక్కడినుండి పోయెదను, అని రంగాన నాలు 
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(శకార ఆపగ మ్య ధారయతి ) 

ఏటః....వావ, మామా స్పా)తీః అలం తయా, గచ్చ 

మ్య హామ్, 

శ కా___అరే, వనన్న సేనాం న్యయ మేవ మారయిత్యా మాం 

దూవయిత్యా కుత వలాయ సే, సాంవతీ మోదృశో 2.పహా మనాథః 

(ప్తావ్వః, [అలే, వశన్మశేణిఅం శఅం జ్లేవ మాలిఅ మం దూళిఅ 

కహిం వలాఅశి, శంవదం ఈదిశే హూగ్లే అణాధే పావిచే ], 

విబః___అవధ్య స్లో 2_సి, 

న్ర-క్రాం___ 

కొ. అర్థం శతం దదామి సువర్లకం తే 
కారావనణం దదామి నవోడిణం తే 

వవ దోవస్థానం వరా మో "ము 

సామాన్యకో భవతు మనుష్య కాణామ్, రం 

గడుగులు నడచును శశారుండు చేరంబోయి పట్టుకొనును, పాప .౨.౨. = పాపా 

త్ముండా, తాశవ తాశవ _ ఇంక నాక నీతో పనిలేదు _ చాలు నీతో _ నేను 

వోయెదను, 

అరే “౪ = ఓరి, + వసంతే చీనను నీ జే చంపి, నన్ను తిట్టి “నామా 6వ పెట్టి, 

ప ర్ట య జ పయ థ్ ఎక్కడికి పరువె త్రేదవు J సాంప్రతం ... = ఇపుడు "నేను ఇట్టి దిక్కుమాలిన 

వాడను దొరకితీచనా ? 

అపధ్య స అనీ = పే! వీ! నాశన మెపోయితివి పో. 
వేం ల. 

వో, రం, తే = సీక్రు శతం దువణజకాకం ఆథ ౯ాం = నూలు బంగారు 

చాకౌములు డబ్బు ఇచ్చెదను, సబోడికం _ కానులతో కూడ, శాసాకజబాపణం = ఆ 

పీరి బంగారునాకోమును తే దదామి = సీవ ఇచ్చెదను, ఏపుః _ ఇదిగో దోహ 

స్థానం పరాకమః = దోపమునన నెలవైన, నా పరా[కమము _ పరాక్రమళార్యము. 
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(అర్థం శదం దేమి శువళ్ణాఅం చే 

కహోవణం దేమి శవోడిఅం చే 

వశే దుశట్టాణ వలక్క_ మే మే 

శామాళల్ల్ణఏ భోదు మణుశ్శఆణమ్ IB 

విటః--ధిక్, త వై వాస్తు 

చేటః._..శానృం పావమ్, [ శొన్మం సౌావమ్ ] 

(శకారో హానతి) 

వరు 9. 

శ్లో, అ పీకి ర్భవతు విముచ్యతాం హీ హోసో 

ధి క్పీ)కిం పరిభవకారికా మనార్యామ్ 

మాభూ చ్చ త్వయి మమ నంగతం కడాచి 

దాచ్చిన్నం ధను రివ నిర్లుణం త్యజూామి, రోం 

వసంత సేనం జంఫుట, మనుష్యుశాణాం = మనుష్యు లకందటీకి - నీక నాక వేటునికి 

ఇంకను ఇతరులకను, సామాన్యక భవతు = ఉమ్మడియైనది శాసీ_వున యంది 

మూ౭6దను "పెట్టుకొందము, 

ధిక. వీ స్కీ తవ ఏవ అస్తు = నీవ మాత్రము ఆగునుగాక, శశారండు 

నవ్వుచున్నా (డు. 

శో, ౪౧. అపీతిః భవతు _ పశ్చాతాపమువలని అఆ(ప్రీతీ _ చి త్త భేదము _ 
య అన అమ 

కలుగునుగాక _ (నీవ అనుట, వోసః హీ=నవ్వుగన _మొనుు పశిళఛవళశారిశాం . ఆవ 

మానము కలిగించునదైన, అనార్యాం (ప్రీతిం ధిక్ _ నింద్య మైన ఈ(పీతీ ధిక్ ఎ 

వీ వీ _ త్వయి మమ సద్దెతం = సీతో నాసంగాతము, కచా అపి మాభూత్ చ = 

(ఇక) ఎప్పటికిని శాకుండును గాక, అచ్చిన్నం ధనుః ఇవ = విలుగ లగొట్ట6 

బడిన వింటివలె శావుననె, నిగుఖణం = ఏగుణమును లేక, అలై తా(డుశేనిదానిం 

బోలెనున్న్య్క (నిన్ను) త్యజామి = విడిచిపె స్రైదను, 
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శ కా___భావ, (వనీద (వసీద, వహి, నలిన్యాం (పవిశ్య 

కీడావః. (భావే, వళీద వశీద, వహి. ణలిణీవ వవిశిఅ శు 1 

మురు 8 

an గే అవతిత మపి తావ క్పేవమానం భవన్నం 

వ పిత మివ జనో ఒయం మన్య లే నా ,నానార్యమ్ 

కథం మహా మనుయాయాం తాం హత స్ర్రీక మేనం 

పున రపి నగర స్ర్రీశ జి. తా ర్థాటీద్భ సమ్. ర 

(గకరుణమ్) వనన సేనే, 

చేసినపని ఏడువ వలసియుండంగా, న వ్వెద వేమయ్యా, -వీచీ_ ఏమి నవ్వు 

అది! అవమానము కదా పడవలయును _ ఏంత నింద్య-మెనది! ఇంక నీతో నా 

"ఇప్పటికి సంగాతేము అక్కు_ఆ లేదు, విటీగిన వింటిని, అలై (= గుణము లేని దానిం 

బోలె గుణహీనుని నిన్ను వదలి నే పోయెదను, 

భావ _ మన్నించు. రా _ తామరకొలనిలో ఈందులాడుదము, 

న్లో, ర౨, ఆపతితం అపి = (పాపముచ్చే పడనివాని నెనను, భవ న్తం 

శీవమానం శావగ్ = నిన్ను౦ గహవాడినవాని నన్ననో, మాం = ean ఆయం జనః = 

ఈలోకము, ఆనార్యం పతితం ఇవ మన్య తే = చెడ్డ వాని ౦7, పాప చేసి పడి 

నచానిం౫గా, శీల భప్హునిగా, తీలంచున6ంట, మటి యిపుడన్ననో _ ఆవాం = నీను, 

వాత స్ర్రీకం ఏనం త్వాం = స్ర్రీవాత్య గావించిన యానిన్ను, నగర స్త్రీ .. = 

ఊరియా(డు వారి చేత భయముతో, అరాక్షముగా _ సగమగునట్ల్టుగా కన్నులు సంకో 

చించుకొని చూడంబడువానిని, ఫున రపి= మరల ఇంకను, కథం అనుయాయాం = 

ఎట్లు కూడి వెంటవత్తునయ్యా, . 

నీవు ఇట్టి పాపము వేయని నాం, నిన్నుంగూడినందులకు నన్ను, గౌరవ 

పీానుని-గా, పాపము వేసిన నీచునిగా లోకము “పాతిక చూప్రు చూచుచుం 

డే, మతి యిప్పుడు ఇంత. ఘాేరవా త్యాపాపము కావిం-చితివే నిన్ను ఊరియాం(డు 

ఎంతీ యు (భయ జాగుప్ఫా సంకో చదృష్టులం జూతురే_ అటి సీవెంట నీను ఇంకను 
లు 

వ తునటయ్యా, 
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కో, అన్యస్యా మపి జాతొ మా వేశ్యా భూ న్వ్యం హొ సున్లరి 

చారి తృ్వగుణనంవన్న జాయే థా విమలే కులే. రక 

శ-కా___.మదీయే పువ్నక రణ్ణక జీరో ద్యాస వన న్న సేనాం మార 

యిత్యా కుత్ర వలాయసే. ఏహి, మమ ఆవుత్త స్యాగతో వ్యవ 

హారం బేపా. [మమశేలశే పువ్భక లజ్జక జిజ్టుజ్ఞా కో వశ నృ శేణిఅం 

మాలిఅ కహిం వలాఅశి. ఏహీ. మమ ఆవుత్తశ్ళ అగ్గదో వవహాలం 

"దేహి 7, (బ్రితి ధారయతి, 

విటః___ఆః, తిష్ట జాల్లు, [ ఇతి ఖడ్ల మాకర్ష తి | 

శకా...( నభయ మవసృత్య) కిం శే, భీతో ఒసి, త ద్లచ్చః 

[కం లే భీచే కి, తా గచ్చ. 
జల తలల నాకాలో 

అమ్మా, వసంత సేనా, ' 

శ్లో, ఈక, సుస్హరి_ నీ యాయందముతో నాకన్నుల యెదుట నున్న శే 

ఉన్నాడే ఓ చక్కనిచుక్కా, అన్య స్యాం జాతా అపి = జేటొండు జన్మాన 

ఐనను, త్వాం మా వేశ్యా భూః = నీవు బోగముదానవు శకాకుమా, చారి తగుణ 

సంపెన్నే = ఏమి సీనడువడి ! ఏమి నీగుణాలు! అట్టి వానితో నిండినదానా, పాతి 

(వత్యపు మేలిమితో కూడుకొన్న దానా, (వానింబట్టియే, ఆవియే ఆఫలము నీకిచ్చి 

నట్టుగా, విమలే కలే = దోసములేని (బావ్మణ కులమున పుట్టుదువుగాక , 

నీవు బోగముదానవు కాందగినదానవు ఎంతమొా[తము గావు _ సరి, పోయి నావు, 

స్నదవడికిని మంచిగుణాఅవను, నీ పాతి వత్యమునకు, ఈతూతి మంచి దొడ్డవలమున 

పుట్టువు -గాంతువుగాక, 

మము ఆవు త్తస్య ఆగత; = నాబావ (= రాజు ఎదుట వ్యవహారం 

చపా _ వ్యా జ్యెమున సమాధానము ఇమ్ము _ చెప్పుము _ నీను వ్యాజ్యెము 

జీసదను నీమాందు . సమాధానము చెప్పుమ్కు అనుట, ఇతి ఛార యతి = 

అని పట్టుకొ నును, 

ఆః తిష్ట జాల్మ _ ఆ కోపో క్తి _ వివేకహీనుండా, నీచుండా, నిలు, 

అని కత్తి డూయును. శశారుండు. వట్టి పిటీకి పంద _ సభయం = భయముతో, 

అప సృత్య _ ఎడముగా పోయి _ తొలంగిఫ; ఇట్లు తౌను భయపడి వానిని అను 

MR -- 62 
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విటుః._( న్వగతమ్ ) న యుక్త మవస్థాతుమ్, భవతు. య 

(కార్య శర్విలక చన్దనక (వభృతయః నస్త్, తత గచ్చామి, 

(ఇతి నిప్కూ-) న్మః, 

న -కొ__నిధనం గచ్చ, అరే స్థావరక పుత్రక, కీద్భశం 

మయా కృతమ్. [ణిధణం గచ్చ. అబే ఛావలకా పుశ్వకా, 

కీలిశే మవ కడే]. 

చేటః..భట్లక, మహా దకార్యం కృతమ్, [భట్లే, 

థ-కా___అరే చేట్క కిం భణ స్య కార్యం కత మితి, భవతు 

ఏవం తావత్. ( నానాభరణా న్యవ తార్య ) గుహా క్లోమ మలం 

కారమ్. మయా తొవ ద్దత్సమ్, యావ త్వాం వేలాయా మలం 

కరోమి తావతీం వేలాం మమ, అన్యాం తవ. [అలే చేడే కిం 

చున్నాడు _ ఫీకః అనీ _ భయపడితీవి! పితికి టక్కు_రిమాణి, న యు కృత 

అవస్థాతుం = ఇక్క_డ ఇంక నుండందగదు, శానీ, యత్ర ఆర్య శవిజాలక 

చన్ద్లనక (పభృతయః = ఎక్కడ శవి౯లకయ్య చందనకు.ండు, మొన్గలెన వారు _ 

గోపాలకదారకని ఫత్సీమువారు _ వీని బావకంగాని వారు, ఉన్నారో, అక్కడికీ 

పోయి వారిం గూ జెదను, 

నిష్క9మించును _ నిష్క_9మించువానిం జూచి వాని వెనుక నే _ నిధనం 

గచ్చు _ చావు (పో కీదృళం మయా కృతం _ ఎట్లున్నదిరా, నేను చేసినది _ 

నాపనికి మహత్ అశార్యం = మిక్కిలియు కాడని పని, పను బాపము, 

నానాభరణాని అవతార్య _ అన్నినగలను (మేనినుండి) దింపి _ దింపి అనగా 

తీసి, పుచ్చుకోరా యీ ఆలంశారమును, మయా శతౌవత్ దత్తం _ నాచే 

(నీవు ఈంబడినది, యావతీం వేళాం ... = ఎంత సేపు, . అలజ్య_రోమి = అలంక 

రించుకొందునో _ పెట్టుకొందునో, ' తావతీం వేలాం మమ = ఆంత సేపు, (మము =) 

నాక; అన్యాం (జేలాం ఇతి శేష తక్కి_నకాలమ్ము తవ = నీది, అనగా ఇవి 

తమౌం సీస ఈయను _ "నేను సెట్టుకొన్నంత సేపు నావి, తీనిపెట్టునప్పుడు సీవి, 
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భాన్ అక జ కడేకి, భోదు. ఎవగ్గం దావ, గేణ్ణ ఏదం అలం 

కారన్, మవ తావ దిణే, శేత్సిశే వేలే అలంక లేమి శ్రోత్రికం 

"వేలం మము. అణం తవ ౫. 
లం - 

చేటః.__భట్టక వ 

చేవ వచే శోహా ని, కిం 

న-కా___.త ద్లచ్చ, వతౌ వృషభౌ గృ హిత్వా మదీయాయాం 

(పాసాదబాలాగ [(వతొలికాయాం తిష్ట. యావ దపా మాగచ్చామి, 

[తొ గచ్చ. ఏదార్తం గోణ్రాబ్రిం గెణ్రిఅ మమేశేలకాఏ పాతొద 

బాలగవదోలికాద్ చిశ, జావ హాో ఆఅచ్చామి | 
౧ లే ౧ 

చేటః___య ద్భట్ల్టక ఆజ్ఞాపయతి, [జం భట్టేే ఆణ వేది క. 

(ఇతి నిష్కా- /న్నః। 

శకా___అత్శవర్మితాణే భానో గతో ఒదర్శనమ్, చేట మపి 

(పాసాదబాలాగ వతొలిశాయాం నిగడపూరితేం కృతాం స్థాన 

భట్టశే ఏవ = దొరయంబే _ దొరయొంటిమో(ద శే, సీతే శోభ చే = ఇవి 

రాణించును, కిం మమ ఏటే = నాకెందులన ఇవి*ి 

తత్ గచ్చ = మటీ యింక నీవ పో మదీయాయాం = నాదైన (ప్రాసాద 

చాలా(గ (పతోలికాయాం _ మేడమీది (క్రొ త్త క్రొసవసారాలో, కాదా చాల 

కొత్త _ లేక ఏనుంగుగున్న బొమ్మగల ముందు ((పతోలికాయాం) చారి చెంతకే 

కొట్టులో _ కొ ట్రను యే మేలు _ దాని (పాత కీటీకీగుండ వాండు తరువాతే కిందికి 

" చూయకను, బంగాళా ముందు వాకిటి ఢాబా-పె (బాల =) కొత్త కొసన 

వసారాలో అందటు నడయాడు చేపట్టు (ప్రక్కన, (_ అగపడుచును మరలతిప్పించు 
కాన లేకయు నుండునట్లు) తిష్ట = ఉండుము, యావత్ అహం ఆగచ్చామి = నేను 

వచ్చునంతవజవు ఇంతలో నేనును వచ్చెదను, ఆత్మపర్శితా చే = తను్ను కాపాడు 

కొనుటయందు _ అ పయత్నమందు, భావః గతః అదళక౯కానం = భావ అగపడక 

పోయినా(డు,  చేటునిం గూడ నామేడమింది బాలాగ్యపతోళికయందు _ 
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యివ్యామి, ఏవం మనో) రశ్నీతో భవతి, త ద్దచ్బామి, అభ వా 

వశ్యామి తావ దేనామ్, కి మేపా మృతా, అథవా పున రపి 

మారయిప్యామి, కథం సుమృతా, భవతు, ఏతేన [పావార కణ 

(వచ్చాదయా మ్యేనామ్, అథవా నామాక్కి_త వఏవః, త తో్కోఒ 

ప్యార్యపురుషః |ప్రత్యభిజ్ఞాన్యతి, భవతు వలేన వాతాలీపుజ్లు తెన 

శుష్క వర్ల పుకేన (పచ్చాదయామి, భవతు వవం తావత్ , 

సాంవత మధికరణం గత్వా వ్యవహారం లేఖయామి, య థార్థన్య 

"కారణా 'త్పార్ధ వాహకచారుద త్త కేన మదీయం పుష్పుకరణ్ణక ౦ 

జీర్ణోద్యానం [వ వేశ్య వనన్ననేనా వ్యాపాది శేలి, 

"లేక మిద్దెమి(ద (బాల = (క్రొ త్ర _ లేక _ ఏనుంగుగున్న (బొమ్మ) “పెట్టియుండు 

ముందు కొట్టున _ (పతోళిక _ తిరుగాడు దారి, నిగడపూరితం కృత్వా = సం కెళ్ళతో 

నిండినవానిం జేసి, స్థాపయిహ్యెమి = కదలనీనసండ ఉఊంచెదను, ఏవం మన్నః 

రక్నీతః భవతి = ఈవిధముగా (మనః =) రవాస్యము పొక్క పండ కాపాడ: 

బడినది చాపంబడీనదె _ అగును, తత్ గచ్చామి = కావున ఇక పోయెదను, 

ఆభ చా _ అట్టు గాదు. ఈ మెను గన (మరలఅలనొకమొౌజు చూతును _ ఈపె చచ్చి 

నదా* అథవా=లేక్క ఫునరపీ మొరయిప్యామి=మర ల చంఫుదునా * ఆవలోక్య = 

చూచి, పరికించి కథం = ఎటూ! సువృతా = తమాం చచ్చినది, ఏ లేన (పావా 
౬ 

రకేణ ,.. = ఈయు త్రరీయముతో కెప్పెదను ఈపెను. అథవా = వలదులే _ 

నామాక్కి_తః ఏషః = “పీరు గురు సపెటయబుడియున్న ది, తత్ కః అపి ఆర్య 
అనాటి ఉం 

పురుషః = ఎవండైనను. (ఆర్యపురుషః =) పూజ్యండైన మౌనిని _ ఆకురాలు 

వచ్చినవా(డు, గు ర్రుపట్టంగఅ6డు _ భవతు = కానీ, వాతాలీపుళ్లో లేన = “గాలులు 

దట్రము చేసిన, (పోవుగూ చిక న, ఎండుటావదొప్పల చేత కప్పెదను, అకులు ఎండ 

చాటీన పైన దొప్పలవలె నగును, సాం(పతేం అధికరణం గత్వా = ఇప్పుడు క చ్చేరికి 

పోయి ఫిర్యాదు (వాయించెదను. యథా = ఏమని యనగా _ అభథకాస్య కార 

శార్ = డబ్బుకారణమువలన _ డబ్బు _ నగల _ కో సము, వర్తకలడెన వారు 

ద తిగానిశేత నాదెన పుప్పకరండకము అను ముసలి _ (పాత _ తోంటలోనికి 
a.) an 

'శొంపోయ్యి వసంత సేన చంపంబడినది _ అని, 
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న్లో, చారుదతృవినాశాయ కరోమి కవటం నవమ్ 
నగ ర్యాం నిశుర్రాయాం వశుఘాత మివ దారుణమ్. రర 

భవతు, గచ్చామి. (ఇతి నిమ)మ్య దృష్ట్యా నభయమ్ ) అవిద 

మాదికే,. యేన యేన గచ్చామి మార్చేణ, త్నేనె వేవ దుష్ట 

(శేమణకో గృహీతక పా యోదకం చీవరం గృహా త్యాగచ్చతి, ఏష 

మయా నాసాం భక్తా వాహిత। కృృతవై రః కదాపి మాం (ము 

య్య తేన మారి లేతి (వ కాశ యిష్యుతి, త త్కృ_-థం గచ్చామి, 

( అవలోక్య ) భవతు ఏత మద్ధవతితం (పాకారఖళ్ణ ముట్లజ్ఞ ర 

గచ్చామి, 

లాం మలాలటకా పజ నడాతాల యల 

వో రర, చారుద త వినాశాయ = చారుదత్తుని అడుగంట నాశము 
అవే 

జేయుటకు, నవం కపటం = [కొ తమాయను _ మోసమును, విశుద్ధాయాం 
జట 

నగర్యాం = నిర్భల-మెన ఇటి హత్య పస్తావములు మునుపు లేని _ నగరమునంద్యు 

దారుణం = ఎంతీయు (కూర మెన, పకుఘాతం ఇవ = నలుగాలి దానిని _ గొ లైను - 

జంపుటంబోని దానిని, కరోమి = చేసెదను, 

ఘాతలు మొదలెనవి, యొన్నండును లేని నగరమందు [కూరమగు పళుఘాత 

వలె వారుదతుని నాశము వేయుటన ఒక (కొ తవిధముగు మొయనుు జితును, 
నీ అటి అనే 

చేసెదను, 

అవిదమాదికే _ భయముతోడి  యాశ్చర్యముం బెలుఫును, శ్రమణవండు 

ఎదురుపడుటను చూచి అవశ కనమును ఎంచుకొని పలుకుట _ అబ్బో! యేన గచ్చామి 

మౌగేజాణ = ఏదారిని నేంచోవుదునో, తేన ఏవ ... = దాననే ఈచెడ్డ బౌద్ద 

సన్నా్యనీ కషహాయళప్రరంగునీరు పట్టింపయబడిన _ బచాయవేయంబడిన (తను గుడ్డను 

వేతంగొని వచ్చుచున్నాండు, ఏప మయా ... = వీండు నాచేత ముక్కు కోయం 

బడి త అుమంగొట్టంబడినాండు, (కావున పగ వాడుగా చేయబడి నాయడు కదా అపి. 

ఎప్పుడైనను ఒక వేళ, మాం (పేక్యు = నన్ను చూచి, ఏతేన మారితా 4 = 

వీని వే చంపంబడినది అని. (ప్రకటింప 6(గఅండు, తత్ ,.. = కావున మణి యొటు 

పోవుదును * శానీలే _ ఈ సగమువిజీగి పడిన (ప్రహరితునుకను ఎగిరి దాంటి 

పోయెదను, 
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క్లో, వసో ఒన్ని త్వరిత్వరితో లజ్కానగ ర్యాం గగనే గచ్చన్' 
భూమ్యాం పాతాలే హనూమచ్చిఖర ఇవ మహేౌస్హ్ర)ః,. ర౫ 

(బ్రతి నిప్కా-)నృః, 

[ అతృవలిత్రాణే భావే గజే అడంకణమ్,. చేడం వి పాశాద 
బాలగ్గవదోలికావ ణిగలపూలిదం కదుఅ థావఇశ్శమ్, ఎవ్వం మన్వె 

లికి చే భోది. ఆతా గచ్చామి, అథవా వామి దావ నదమ్. కిం 

వశా మలా ఆదు పుణో వి మాలఇశ్శమ్, కధం శుమలా, భోదు, 

వదిణా పావాలఏణ వచ్చా చేమి ణమ్. అధవా ణామక్ట్సి బె వ్ శే, 

తా శే వి అజ్జపులికే వచ్చసి జూజేది. భోదు. వదిణా వాదా 

లిపుజ్లుదేణ శుక్ట పణ్ణ పుడేణ వచ్చా దేమి, భోదు, ఎవ్యం దావ, 

నంవదం అధిఅలణీ గచ్చిఅ వవహోలం లిహోవేమి, జహా అత్థళ్ళ 

కాలణాదో కల్గ వాహచాలుద తృ కేణ మమేేలకం పుష్భక లజణ్ణకం 

జిఖ్టుజ్జాణం వవేశిఅ వశ నృ శేణిఆ వావాదిదే త్రి 

వాలుద తృవిణా కాయ క లేమి కవడం ణవమ్ 

ణఅలీవ విశుద్ధాఏ వశుఘాదం వ్య దాలుణమ్, 

భోదు. గచ్చామి, అవిదమాది శే. జేం జేణ గభవాామి మ గ్లేణ, 

"లేణ బ్దేవ పే దుక్తశమణ కే గహిదక శొకీదకం -వీవలం గేణ్టి అ 

వో, ర వపుః = ఇదిగో “నేను, త్వరిత త్వరిత ॥ = ఎంత యయువడిగల వా 

డచె, లజా_నగర్యాం = అంకానగరమందు, గే = మింట, భూమ్యాం = 

మంట్క పాతాశే = పాతాళాన, మహే హీన్తంః =. హేంద్రుండు, వానూమచ్చిఖశే 

ఇవ = హనుమంతుని శిఖరవముందుం బోలె _ హనుమంతుడు మౌహేా హాం (పవకాత్ర 

శిఖరమందుంబో లె అనుటకు శశారుని విపరీత భాపితము _ "నేలను నింగిని పాతాళా 

నం బోవుట యన గా - ఎందును తీగులకయు అన్నిటికిం దగులునట్టును _ అనుట _ 

ఒకే పరుగున పోయెదను అనుట, గచ్చకా అన్ని = పోవుచున్నాను, 
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ఆఅచ్చది. ఏకే మవ ణళిం చ్చిదియ వాహిదే కిదవేలే కడావి మం 

సెక్టీ అ వచేణ వూలిచే త్తి వఆశ ఇృశ్ళ్శది. తా కధం గచ్చామి. 

భోదు. వదం అద్ధవడిదం పాఆలఖణ్ణం జల్ల జ్ఞీ ఆ గచ్చామి, 

వేము తులిదతులిదే లజ్కా-ణఅలివ గఅణే గచ్చన్తే 

భూమోవ పాఅలే హూనూమళిహా లే విఅ మహేన్దే ] 

( ఇతి నిష్కా-/న్నః 

((వవి ఇ్యావటీ మేచేణ ) 

నంవాహకో భితుః___(వమాలిత మేత నయా చీవరఖణ్ణమ్, 

కిం ను ఖలు శొఖాయాం శువ్మ్క-ం కరిష్యామి. ఇపహా వానరా 

విలుమ్సస్తి, కిం ను ఖలు భూమ్యామ్, ధూలీవోహో భవతి. త 

అపటీ మే పేణ _ తెర వేయకయీ _ 'తెరపట్టకయే - సం|భాంతు డుగా వడి 

వడిగా _ |పవిళ్య = (ప్రవేశించి _ ఆ + పటీకేసేణ అని యేని, పట + అ షే 

“శీర _ అనియేని _ రంగ వ్యవవోరము, నాటకాలలో. దానికి సరిైనయర్థ ము 

చర్చించి నిణజాయింప6€ దగును, 

సంవావాక:ః భికుః _ రెండవయంకమున జూదరిగా ఓడి, చా క్రీకె ఎదిరి 

చేతను సభికని చేతను కొట్టండి, తప్పించుకొన వసంత సేనయింట జొచ్చి, ఆమె 
దాట్నీణ్యము చే తప్పించుకొని, తాను మునుపు చారుదత్తునికి నంవాహకు(డుగా ఉంటి 

ననియు, దిక్క_మౌాలినవాండననియు, లోకాన విసీవితిననియు, నిశ్వేదముం జెంది 

ఆమెతోను చెప్పి, (శమణశా శమముం జొచ్చినవాండు, ఈయంకారంభమున ఒక 

తూటి శ కారునికిచిక్కి_. చెబ్బలు తిని, ఎట్లో విటునిదయ చే ఆంతేటనెనను తప్పించు 

కొని పోయినవా(డు ఇత (డే యగును, అప్పుడు అనియుం డేను, (కొత్తగా కావిపట్టిం 

చివ తన సన్నానీయుడుప్రును అచటి కోనేటిలో గుంజుకొనుటన వచ్చితిని అని, 

వీ(డు వాండ శానోఫును, తన యిప్పటి భాషితమును అప్పటిదానితో కలుపు 

చున్నాండు, |ప్రమోళితం ఇత్యాదిగా, శుష్కు_ంకరిష్యామి = ఎండ వేసికొందునా శీ 
ఇక్కడ కోంతులు చింపును, కాదా కొనిపోవున్కు నాక లేసండం జేయును, 
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త్కు త (వసార్య శువ్కుం కరిష్యామి, (దృష్ట్యా) భవతు, ఇహ 
వాతాలీపుళ్లు తే శువ్క_వ(తనంచ యీ (వనారయిహ్యోమి, (తథా 

కృత్యా) న మో బుధాయ. ( బత్యువవిశతి ) భవతు ధర్మా 

శరా ణ్యుదాహరామి, (“వజ్బాజనా యేన మారితా” ఇత్యాది 

పూరోోకృం పఠతి.) అధ వాలం మ మై తేన సర్లె, యావ 

తృస్వా వనన్నసేనాయా బుద్ధో పాసికాయాః (వత్యువ కారం న 

కరోమి, యయా దశొనాం సువర్ణ కానాం కృతేన ద్యూతే కారాభ్యాం 

నిపీ- 9తః, తతః [వభృతి తయా కీత మి వాత్మాన మవగ చ్చామి 

(దృష్ట్వా) కం ను ఖలు వక్షోదశే సముచ్చ్వ్వసితి. అథవా 

“నేలమోండ € (వలదు ఆక్కడ దుమ్ముదోషము కలుగును, తత్ కత (పసార్య ... - 

మటీ యెక్కడ పజచి ఎండినది చేసీకొందును ? కానీ, ఇహ వాతాలీ ఫుష్లోలే 4 = 

ఇక్కడ గాలిచే దట్టముగా (పోవు గా (తోయంబడిస ఎండుటాకల[పోవుపె పజ 
దను, (అట్లు పజచీ), నమో బుద్ధాయ = నమస్కారము బుద బేవునికి భమాళాక్ను 

రాణి ఉదావారామి _ ధర సంబంధ మెన మంచియతురములు _ ఆనలగా నూ కలు _ 

ఊదావారామి = నోటడచ్చరింతును _ ఆడి భికువు ఎప్పుడును చేయవలయుపని, 

సాదుని యను మైనము, అథవా అలం మమ ఏతేన స్వ గే౯ాణ = ఎందులకు నాకో 

అది (= అథవా, నాక ఈస్వగకాము _ సుఖము _ అక్క_అ లేదు, తృతీయతో 
“అలంిక నిషేధము ఆథ౯ాము, *... = అవళ్య మపి స నరః స్వగకాం గావాతే, 

VIII1_ 2” యావత్ _ ఎంతవజవ అనగా _ తస్యాః బుద్ధి పానీ కాయాః వస్త 

చేనాయాః oe = బాద సన్నా న్దీనీ - అనగా (శమణకండు _ ఆందటిని _ వారు బొద్దు 

లి నను కాకున్నను _ ముద్దోపాసక, బుద్ధి పాసిక ఆని సంబోధించును, నిబేజాళిం 

చును, వ్యవహరించును _ అందు ఏమియు తాత్పర్యము లేదు _ వట్టి ఆబారమాత్రము _ 

మాటవరుస _ (పత్యుప కారం నకఠోమి _ (పత్యుప కారము జేయకందునో _ నా 

చిత్త్వమంతీయు దానిమిోంద నే యున్నది, యయా = ఏమెచేత _ అనంగా ఆమె 

వేత ... = పడిదీనారముల కోసము జూదమువలన నేను, నాబాకీ కటి, విడిపింప. 

బడితినో (= నిష్క 9 త), తత్ర; (ప్రభృతి = ఆప్పుడు వెందలుకొని, ను నన్ను, 

నాళరీరము ఆమె చే కొనయబడినట్లు శీను ఆమెక పరాధీనుండ _నెపోయినట్లు, అను 

కొందును, కిం ను ఖలు పణోకాదరే ,.. = ఏమిటి ఆకలలోపల డఊపిరియాడున 

ట్లున్నది ! ' 



అష్ట మాజఒజ్క=ః త్వరగ 

క్లో, వాతాతజేన తప్తాని చీవరతోయేన స్పిమితాని వాణి 
ఏతాని వి స్తీర్షవ తాణి మస్యే వా ణీవ స్ఫుర న్ని. రజ 

[ పక్ట్రాలిబే ఏ వశే మవ చీవలఖళ్లే, కిం ణు క్ట శాహానీ భుశ్థావ 

9శ్శమ్, ఇధ వాణలా విలుమ్చున్సి కిం ణు క్ట భూమివ్ ధూలీదోశో 

హోది, తా కహీం వశాలీఅ కుర్రావఇళృమ. భోదు. ఇధ వాడాలీ 

పుజ్జా దే శుక్టువ తృనంచవ్ వశాలఇశళ్ళమ్, ణ వెరా బుద్ధశ్శ, భోదు. 

ధమ్మక్టలాఇం ఉదాపహాలామి, ( వళ్చుజ్జణ జై జేణ మాలిదా” (౮-౨) 

ఇత్యాది పూరో్య కం వఠతి) అధవా అలం మమ వచేణ శగ్లెణ 

జావ తావఏ వశ నృ శేణిఆవ బుద్దోవాశిఆవ వచ్చువకాలం ౯ కేమి, 

జావ దశాణం శువణ్ణకాణం కిదే జూదిక లేహిం ణిక్కీ- చే తదోవహుది 

తావ కీదం వీఅ అతాణఅం అవగచ్చామి, కింణు ష్ పజ్షోద లే 

శముక్శళది. అధవా 

వాదాదవేణ తక్తా చీవలతోవణ చిమ్మిదా వత్తా 

వచే విధిజ్ణవక్తా మళ్లే వక్తావిఅ ఫ్రులన్వి _. 

శో: ౪౬, వాశాత పీన = గాలిచేతను ఎండచేతను, తప్తాని = శాంగినవి, 

జేండియెక్కి_నవి _ తమౌం ఎండిపోయినవి, -చీవరతోయేన = నా కాహాయవ్యస్త్య్రపు 

నీటిచే తీమితాని = తడిసినవై, వి స్తీణణ౯ం (ప్రొష్తాని = వెడల్చుపొందినవి _ 

ఎండినదొప్పంబోని ముడుతలు విప్పారినవె, పృతాణి = ఆవల్పు స్ఫురన్థి ఇవ = 

కదలున టున్నవి అని తలంతును _ ఎండక ఎండి ముడుచుకొనిపోయినని [కొ త్ర 
యి 

, అట్లీ 

నీటితడు పున ఇంచుక విక సీంచి విప్పారును అనుట, 

వి స్పీణళాపతాః = విప్పబడిన 'అెక్కులుగల పములవలె _ అనియు నన 
ని 

దగును, పత్త్రము అనంగా “అశాజాది చేత (ప్రత్తి _ పతీ, అని, 

MR — 63 



498 మ్బ చ్చ కటికమ్ 

(వన న్సనేనా సంజ్ఞాం ల్యూ హాస్యం దర్శ్భయతి ) 

భిక్లుః_హో హో, శుద్దాలంశారభూవీ.తః (స్ర్రీహస్తో నిషా; 

మతి. కథమ్, ద్యితీయో =_పి హస్తః ( బహువిధం నిర్యర్ష్య ) 

(వత్యభిజానా మీ వైతం హాన్తమ్, అథవా, కిం విచా నేణ, సత్యం, 

నవవ హస్తో యేన మే ఒభయం దత్తమ్. భవతు, వశ్యామి, 

( నాకే నోర్దాట్య దృష్ట్వా (వత్యభిజ్ఞాయచ ) నైవ బుద్ధ పాసికా, 

[హా హా, శుద్దాలంకాలభూశి బే ఇత్ధేఆ హే ణిక్క_ మది. కథమ్, 

దుదియె వి హై. వచ్చభిఆణామివిఅ వదం హాత్గమ్, అధవా, కిం 

వివా లేణ, శచ్చం న్ జవ హే జేణ మే అభఅం దిణ్ణమ్, 

వీరి న భోదు, బక్టి శృమ, చా జవ బుద్ధోవాళిఆ ] 

వస చ చే నా సంజ్ఞాం అభా = వసంత సేన తెలివి పొండి _ మూర్చ _ 
య 

కాబోలు ఆమేకు శళారుని నగెంతుపినీకిడివలనం గలిగివది, (పాణము తమౌం 

పోలేదు, అది యిప్పటికి చెవయోగమున లేజు చున్నది, 

కుద్ధాలదా క్కర భూ షితః _ మేలి _ అసలు బంగారు రత చాలుగల _ నగలతో 

ఆలంకరింప(బడియున్నది, అనుట సనీపదదు, 

శ కారుని ఫిర్యాదు, నగలన్నియు ఒలిచి తీసిక్రొని చంపెననిగదా. దానికి 

రుజువుగా అవి గ్వైలో మై తేయుని సంకనుండి పడి చారుదత్తు మెడవకట్రం 

బడును, కుద్దాలజా_రభూపితే _ నిరలంకార భూషితముగా _ ల సొమ్ము లేకయే 

(కద్ధ = ) వట్టి మేని శాంతియే భూషణముగా గలిగి ఉన్నది, ఒక వేళ “శుద్ధ” 2౬ 

నలజాాొ ,_రభూషిత! అనియుండునా * 

వసంత సేన తనయొంటి మో౭దినగలను “మృ చృక టిలో సెట్టి రోవా సేనునికి 

ఇచ్చినది, “మియమ్మ నెతిని? అన్నది, మటి నగందాంవనా * మతి చారుద త్తుంజూడం 

బోవుటక “( పసాధయామి? అన్న చే _ ఆది వట్రికడుగుటలు వూయుటలు తొడుగుట 

లం బోనిజే అగును, కాకున్న అలజ్కారమునకు శుద్ధి అనువి కేషణ మేమి * 

పువ్వులంబోనివి, 'శుద్ధము'లగునా 8 
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(వనన్ననేనా పానీయ మాకొజ్ఞ కి) 

భికుః కథమ్. ఉదకం యాచ లతే, దూరే చ దీర్భికా. కి 

మిదాసి మ్మత కరిష్యామి. భవతు, ఏత చ్చీవర మస్యా ఉపరి 

గాలయిహ్యోమి, [ కథమ్. ఉదఅం మగ్లెది, దూలే చ దిగ్గిఆ, 

కిం దాణిం ఏర్ట క లఇళ్ళమ్, భోదు, వదం చీవలం శే ఉవలి గాల 

ఇశ్శమ్ . (తథా కరోతి, 

(వనన్నసేనా నంజ్ఞాం ల బోలి వతి భితుః 
క. వ యు —29 

వటాన్నేన విజయతి ) 

వనన్న___ఆర్య, క సమ్, [ అజ్ఞ, కో తుమమ్ _, 

రక్వాశోకరుణా విశేషిత గుణో బిమ్యాధ రాల కృక ః 

(వ త్యాఖ్యాత ఏశేపుకం వరవకం శ్యామా వదా తరుణం 

అశ్రానా తిలక[కియాపితిల కై లకాగ్నద్వి రేఫాజ్ఞ నెః 

సావజ్జే న ముఖ పసాధభనవిథా శీర్భాధవీయోపి తామ్, మాళవిక 

ఇది ముఖ (పసాధనమ(ట _ కాళిదాసు చెప్పినది, చెవికమ్మలు ముక్కు_ ఫుడ 

కలు మొదలగు (పస్తావము లేదు, 

ఈ చేతిని నేను ఆనవాలుపట్టుచున్న ట్లు అగుచున్నాను _ నావ అడియా 

అము _ గుబుతు ఆగుచున్నటు లున్నది, అథవా _ అౌేల, సందియ మేల? కిం 

విబారేణ = ఆలోచన యెందులకు * సత్యం స ఏవ ... = నిజముగా అబే. నాక 

అభయమిచ్చిన చేయియే, అట్లు గుబుతుకు వచ్చు నట్టి యసా ధారణలోకో తీర 

సౌందర్యముగ లది, అనుట, ఉద్ధాట్య - ఆవలు తొలగించి, దేవాము బయటపడు 

నట్లు చేని సా ఏవ = ఆమెయే _ అబుర్ధ్రోపానికయే అజన మే అనుట _ అంత 

కన్నను బుద్ధాపాసి సికకు ఎక్కువ యథ జానీ లేదు, 

పానీయం అశాబజ తి = _తాంగుటవ నీరు కోరుచున్నది _ ఆందులకెన సన్న 

చేయుచున్నది, గాలయిస్వామి = పిండదను_ పిండి నీరు కాటునట్లు చేసెదను, 

కెలినిపొంది లేచుచున్నది, బిక్షువు గుడ్డ వెజంగుతో _ కొంగుతో _ వీచుచున్నా (డు, 
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భికుః_కిం మాంన నస స్ఫరతి బుద్ధి పాసికా దశసువర్ర ర్ల నిప్కీ-9 

తమ్, [కిం మం ణ శుమలేది బుద్ధోవాశీఆ దశశువణ్ణ ణిక్కీ_దమ్ 7 

వనన్న---న్ఫృరామి. న సన ర్యథార్థో భణతి. వర మహ 

మువర _తెవ, | సుమరామి, ణ ఉణ జధాఅజ్షో భఛభణాది, వరం 

అహాం ఉవరచా బే J 

భిముః_బుద్దోపాసిశే, కిం స్విదమ్. [ బుద్దోపాశివ, కిం 

బ్రేదమ్ ], 

వన న్న.____( నని ర్వేదమ్ ) య త్పదృశం వెశ భావన్య, [జం 

నరినం 'వేనభావన్స ] 

భియుః.__ఉ తిష్ట తూ త్రిష్టతు, బుద్ధి“ పాసి కె తాం పాదవ 

నమివజా తాం లతా మవలవ్చు వ్" [ ఉష్టేదు ఉజ్టేదు బుద్ధి వాశిల 
వదం పాదవనమివజూదం లదం ఓలమ్మిఅ ] 

( ఇతీ లతాం నామయతి, 

(వనన్త్నసేనా గృహీ తో తివ్టతి ) 

భిక్సుః ___ పత్ని న్విహాశే మమ ధర్భభగినీ తిష్టతి. త్మత 
సమాశ్య నృ్వమనా భూ స్వ భూ త్వ పాసికా గేహాం గ మివ్యతి, త చ్చనై_ః 

ఆర్య లం అయ్యా, నీవు ఎవరు కిం మాం న స్మరతి “44 = ఏమి, నన్ను 

వముజుచినదా _ పది దీచారముల చే విడిపించి శావంబడినవానిని, వరం ఆవాం ఉపరతా 

ఏవ = వీను చచ్చియుండిన ే మేలు అయ్యె డిని, కిం ను ఇదం = ఇదేమిటి 

అమ్మా? యత్ సదృశం .,. = బోగముతనమునకు ఏది తగునో అది, ఇది _ అనుట, 

ఈ లెషతు ... = లేచును గాక 4 = చెట్లు పకన ములచియాన్న యీ ఎవి '్ర లు 
తీలంబట్టుకొని _ అని అతాం నామయతి _ తీగను వంచుచున్నా (డు, వసంత సేన 

పటుళకొని 'లేచుచున్నది. 
బట 

ఏత న్మికా వినో-రే _ ఈబాద్భాలయములో _ చొౌదసన్నా న్ట్నులుండు మఠథమున, 

మమ ధమ౯ాభనినీ _ నాక, పూనిన సన్నా ్ యసధమకాముం బట్టిన అక్క, = ఒక బౌద్ద 

సన్న్యాసిని, పరి_వాభిక ఉన్నది, తత 03 = అక్క డ్ మనసునకు ఉఊఊలజట కలుగు 
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శనై ర్లచ్చ్భతు. బుద్ధోపాసికా. (ఇతి పర్మికామతి, దృష్ట్వా) అవ 

సరత అఆర్యాః. అవసరత, వపా తరుణీ స్రీ, వవ భితు రితి 

శుద్దో మ మైవ ధర్మః 

శో పాన్ననంయతో ముఖనంయత 

ఇస్టి(యసంయత।ః న ఖలు మనువ్యుః 

కిం కరోతి రాజకులం తన్య 

వరలాోక్రో హస్తే నిశ్చలః, 'త౭ 

వణకు ఉండి, ఇంటికి పోంగఅదు, తేల్ _ శె? =... = కావున మెల్లగా మెల్లంగా 

పోవునుగాక _ ఆర్యాః అపసరత _ అయ్యలారా, తొలంగుండు(దారి అనుట 

ఏహాతరుణీ స్త్రీ, ఏష భిక్షుః _ ఈ మె జవరాలు, స్త్రీ ఇత (డు ఫికువు _ సన్నాసి _ 

ఇతి _ అని, కుద్దః మమ ఏవ ధమళా? _ నాభమళాము పరిశుద్ధ మైనది _ ఒరనీ చూచినం 

గదా బంగారు తెలియనగును, నాఖితకుధమళ౯ాము ఒరగంట బంగారువశతె పరీక్షన 

నిలిచి శుద్ధ మెనది; ఈ ప్రీ సన్నికషకామున, 

వో, రో, మనుష్య ః సః కులు = మనుష్యు ౭ డైన వాడు అన్ననో వాస్త సం 

యతః _ చేతులం గ ట్రంబడినవాండు, అనంగా హస్తము ఇతర క మేజా దియముఆ 

కను ఉపలతేణము _ క మేళం! దియములను న్నిగవాంచు కొన్న వాండును, ముఖ 

సంయతే 8 _ నోటంగట్టయిడినవాండు, చేని నన్ను దానిని పలుకని కట్టుబాటు గల 

వాడు _ ఒకరి భూషణ లేదు దూషణయు లేదు _ ధమకానూ కలు వెపుకొనుట 

తప్పు, ఇం దియసంయతః యు చాహ్యేందియముల నే శాక మౌొనసాదులైన ఆంత 

రిం| దియములను జయించినవాడు _ (వానికి కిం కరోతి రాజకులం _ రాజు భమౌాళా 

భమజాములు విచారించు కచ్చేరి, ఏమి సేయును * తస్య = వానికి పరలోకః = 

పరలోకము _ నివాణణస్థానము, వాస్తే = (అలి చేత, నిశ్చలః = 'సందియము 

లేక _ స్సరముగా (ఉండును), 

చేతులు వాక్కు సక లేం దియములు _ అన్నియు జయిం-చినవానికి ఈ లో శాన6 

గాని ఆలోశాన6 గాని భయము లేదు, నిబాలాణము స్థిర సిద్ధము, 
@ 
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[ వతళ్ళ్శిం విహాలే మమ ధమ్మాబహిణిఆ చిట్టది: తెహిం శమ 

శృశిదమణా భవిఅ ఉవారిఆ చేసాం గమిళ్ళది, తా శణం శేణం 

గచ్చదు బుద్ధోవాళిఆ, ఓశలఘ అజ్ఞా, ఓశలఘ, ఏకా తలుణీ ఇట్టి, 

వళో భిట్ట ళ్ కుద్దో మమ ఏ శే ధ మ్మే. 

హొర్గశంజదో ముహాకంజదో 

'ృన్షియకంజదో శే క్ట మాణుకో 

కిం కొలేది లాఅఉ లే తశ్ళ 

వలలోట హై ణిచ్చలే |, 

ఈయంక మున ఫుష్పకరండకమున (పొద్దుపుచ్చను శోశారు(డు విటునితో 

వచ్చును. అం దగపడిన ఒక బౌద్ధ్మశమణపని, సీవరమును కో చేట గుంజుకొనుటకు 

వచ్చినవానిని హింసయాటల తాను రవంత సేపు వృథాగా సతాయించి పంపును, 

ఆంత తా మిరువురును ఒక 'శిలాతలమునం గూరుచుందురు. శళారుండు. తిరస్కృ 

తుండై నను, వసంత సేనం దటుముకొని, ఆపసెమోందియాస తన మనసును వీడతే 

దనును, (పొద్దు మింటీనడీమికి వచ్చినను, మిడియెండ కాయుచున్నను, ఇంకను. 

బండి తోలుకొని రాలేదే వేటుండు అని యనుకొనును, శాల శేపమునవ గొంతెత్తి 

పాడి విటునికి వినుచు చుండును, 

ఇంతలో చేరవచ్చు చున్న బండి వాండు, మ ధ్యావ్నా మెనదే, దొర మేము 

నునో కదా ఆని యనుకొనును, అందు కూరుచుండియున్న వసంత సేన ఆగొంతు 

వరమౌనకునిదిగా లేదే, నాకు కన్ను, గుండె అవళపనముగా అదరుచున్నవి ఆని 

యీనుకొనును, బండి తోంటలోనికి వచ్చినది, శళారుండు ఎక్క (బోయి, అందు 

స్త్రీని కాంచి రామని యనుకొని భయపడి, విటుం జూడుమనును, వాండు అందున్న 
వసంత సేనం గాంచి, ఓహో శశారు నఖిసరించివచ్చినది, -దీచీ _ అని యనుకొనును, 

కా దని, బంధ్లమౌజుపాటు జరిగిన దని, ఆపె తన్ను శాపాడు మని విటుని బతి 
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మౌలుకొనును, వా(డును ళళారునికి బండిమౌన్సి వానిని ఇంటికి నడిపింప6 

(బయత్నించును, అది కదురదు. అంతట వసంత సేన నిన్ను అఫిసరించి బండిలో వచ్చి 

యున్నదని శళారునితో అనును, శకారు(డు కడుసంతనించి మునుపటి తన శకాని 

మాటలక అనునయము పలుక చు అఆపెపాదాలలో తల వాల్చును, అపె కోపాన ఎగసీ 

కలం దన్నును; అందుల కెంతయు కోపించి, చారుదత్తుదిడ్డి వాకిట నిలిపిన తేన 

బండీలో వానిది ఆని (బమనీ వాని నఖిసరింపవచ్చినదని యెటింగి బండినుండి దింపి 

వేసీ దానిని చంప నిశ్చయించుకొనును, ఆపె విటుని మరలను శరణు(జొచ్చినది, 

ళశకారు(డు విటునితో చానిం జంపుము, ఎం తేని ఇనాము ఇత్తును అనును. వాండు 

ఆయసతా్కా_ ర్యమును తాను చేయ(జాల ననును, ఆంతే అశ్టే జేటుని అడుగును, 

వా(డును అక అనునా, వానిని అంతట నామాట వినవా అని చావంగొట్టును, 

చోంపినను తాను అసత్కార్యమును జేయ ననును, వసంత సేన మరలను విటుని 

శరణుజొచ్చును, అంతట శశారుండు తానె శాసెవీగించుకొని ఆసెను చంప 

గడంగును. ఏమి నాయెదురుగా చంపుదువా అని విటుండు వానిని గొంతుపట్టి 

లాగ [తోయును, ఎట్లో లేచ్తీ వారిరువుర నక్క_డ లేవండం జేయు నుపాయ 

మౌలోచిం చి, చేటుని చాటునక మరోగుచోటికి _ పొమ్ముని, విటుని అతనియెదుట 

ఆపె నిగ్గపడుచున్నది, శావున ఆవలికి పోయి చేటుని వెదకిపట్టుకిని రమ్మని 

పంపును. విటుడు, ఆట్టును ఉండు నేమో బోగముందానిడారు లెవ రెటుంగుదురు 

అనుకొని తాను పోగడంగి ఒకింత దూరాన నిలిచి పొంచిచూచి అతండు కామి 

యొనట్లు (గహీంచి, పర్వాలేదని వెడలిపోయెను, అంతట ళశారుండు వంత సేనం 

గొట్టి, చారుదత్తుని పేశే మం(తేముగా జపీంచుచున్న దానిని తేన చేతులతో చీ గొంతు 

పీసీకి చంపినాండు. ఆపీను(గును అక్కడే తోంట _ యెండుపంటాకలరాశళి _ లో 

దాచి నాయడు, పట్టరాని సంతోషముతో నున్నాడు. అంతట వేటుం గొని 

విటుండు వచ్చినాండు, వానివలన వాని చెదము విని, వసంత సేనం దలచుకొని 

ఎంతయు ేడిచి, ఇంక నీపొందు చావ వలదని శశారుని దిగగాడి తాను పితూరి 

దారులం జేరుదు నని పోయెను, చేటుని బండితోలుకొని ఇల్లు జేరి అందు మిచెమోంది 

ముందటికొట్లులో నుండు శీను వత్తు నని పంపివేసెను, విటుం డేమో ఇటు తేన్నుం 

దాంచుకిెని శాపాడుకొనుటవ పోయినాడు చేటుని సేం బోయి సం శకెలలం 

గట్టిగా క ట్రియుంతును. ఇంక దీనికి సాఖీ యెవరు * నేన్యు దరిద వారుద త్తుండు 

సొమ్ములు తీనీకొని వసంతే సేనం జంపినాం డని కచ్చేరిలో ఫిర్యాదు వేనెద నని 

ఎంతయు వడిగా, (శమణప( డెదురగుటను పాటింపక, ఇల్లు చేరెను, 
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అశమణవండు తాను గుడ్డను గుంజుకొని వచ్చి, దానిని ఎండ వేయను, తెలియక 

వసంత సేన పీనుంగుం గప్పిన ఎండుటాకులరాళశీపె పఅచును, ఇంతలో అందు 
మార్యు తొలగ (పాణము మరలుచున్న వసంత సేన పెకి బాపీన వేయిం జూచి, 

వ్ తివిచి గుర్తుపట్టి తన గుడ్డనీళ్లు పెన పిండి తేర్చ. మెల్లంగా లేపుకొని సమీప 
మున తన తోడి సన్న్యానినులున్న 'మరమునక ఉపచరించి (ప్రకృతిం బోదింప 

వేర్చును, 

వస౦తనేనం జంపుట అను 

ఎనిమిదవ యంకము 

ముగినీనది 



నవమో౬ఒజ్కః 

dh, 
~~ 

(తతః వవిశతి శోధనకః ) 

కొ ధనకః__ఆజ్ఞ పో 2. న్థ్యృధికరణభోజక్తైః - “అనే 

కోధనక, వ్యవహార మజ్దపం గ త్యాసనాని సజ్జీకురు ” బ్రతి, త్త 

ఇ౭్యావ దధిక రణమణ్జవం నజ్జితుం గచ్చామి, ( వరక వమ్య్యూవలోక్య 

శన) ఏహో 2 ధికరణమల్ణ కః 8, వవ (వవిశామి ((వవిశ్యా సంమాన్హ్యా 

అంతట శ్లోధనక(డు (ప వేశించుచున్నా (డు, శోధనక (డు అన్వథ౯ 

చనాముండు _ కార్యములను య వ్యవహారములను _ విచారించు అధికరణమందడపమును 

చిమ్మి, ఆసనములు తుడిచి, ధమౌ౯ాధికారులు వచ్చికూచుకాండి తమపని చేసికొను 

కుక అన్నియు తుడిచి సిద్ధము గా నుంచి, వారు పిలిచిన పలుకుచు చెప్పినది 

జేయుచు ఉండువాండు నోకరు. శోధనవండు _ అని పేరు _ సంజ్ఞ, 

ఈయంకమున శకారుడు అధికరణమున వసంత సేనవధ ేరమును వారు 

దత్తునిపె మోపుటయు, అది రుజువగుటయు, చారుద తునికి రాజుచే మరణదండన 
యె 

pr) , 

వి ధింప(బడుటయు _ కథావ సువు, 
అనాటి 

ఆధికరణభోజకె 8 _ ధమకళావిబారణాధికారుల చే _ ఇది ధమజాము ఇది కాదు 

ఆని వ్యా జ్యెములలో నివారించి నిణకాయిం చువారి'చేత _ ఆధికరణమనలగా వ్యవహార 

పరీత, దానిని ని భుబించువారు, పాలించువారు అధిక రణభో జనలు, రజ డెస్ ప్”, ఆసనాని 

నుజ్జీవరు = సనములను నీదిపటు ఫుము, 'సజ్జయితుం = సీదప పబుచుటవ, ఏపః...౫ 

మర్జాహ వప (పవిశామి _ ఇట్లు చెప్పుట రంగాన, మంచి తెరలు, ఇది మండపము 

ఇదె ద్వారము _ ఆని తెలియునట్లు, లేనందున, ఇంచుక పరికమించీ, వటి ఎదుట 

చోటును మండపము అనుటయు, ద్వార 'మని తెలియంగఅయట్లు ఏమియు లేనందున, 

(మ వేశిం చెదను అనుమౌట చే ద్వారమున్నట్లును చొచ్చినట్లును. తలంపవఅలయు నని, 
ముండపము గాని ద్వారము గాని యొ స్రైదుట (పేక వలన అగపడుచున్న, 

MR — 64 
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ననమాధాయ ) వివిక్తః కారితో మ యాధిక రణ మణ్ణవః, విర చితాని 

ము యాననాని, త ద్యావ దధికరణికాణాం పున ర్ని వేదయామి, 

(వర్మిక మ్యావలోక్య చ) కథమ్, వవ రాష్ట /యుళ్యాలో దుష్ట 

దుర్జ నమనువ్యు బత ఏ వాగ చృతి. తద్దప్రి వథం వరిహృత్య గమి 

సామి, ఫు 

[ ఆణత్తమ్హి అధిఅరణభోఇవహింం - * అశే సోహణఆ, వవహోార 

మణ్ణవం గదుఅ అవణాళఇం నజ్జీక రేహి” త్రి తా జావ అధిఅరణ 

మణ్ణవం నజ్జిదుం గచ్చామి. వదం అధిఆరణమణ్జవమ్, వన వ 

సామి. వివిత్తం కారిదం. మవ అధిణరణమణ్ణవమ్, విరబ్రదా మవ 

ఆనణా, తా జావ అధిఅరణిఆణం ఉణ ణివేచేమి, కధ్, వసో 

ర ట్టి స్పాలో దుట్టదుజ్జణమణుస్ఫో ఇదో నవ్య. ఆఅచ్చది, తా 

దిట్టివధం వరిహరిఅ గమిన్సమ్, (ఇ క్యేకాన్చే స్థితః, 

(తతః (వవిశ త్యుజ్జ్యల వేప ధారీ శ కారః ) 

న్ధ-కాగ4____ 

ఈమాటలు చెప్పు చీల? వివి క్తః = నిజకానము _ విరచితాని ... = ఆసనములను 

ఏర్పతిచితిని, కథం! = ఎటూ! - ఆళ్చర్యాథకాకము _ (ప్రకారాథళాకము 

"గాదు _ దుష్టదుజకాన మనుమ్యః _ వాండు నగరమున _ పాలక రాజ్యమున = అట్లు 

(పనిద్ధుడె ఉన్నాండు _ వీనిలో నే పాలకోC డిట్లి వానికి చొరవ చనువు ఇచ్చినవా( 

దని "కిద్దందై యుండుట పరికింపందగును. పాలకరాజ్య _ ఆ ధార్మిక స్థితిం 

జలువుటే శశారుండు _ వాండు మాబావతో తంటా చెప్పుదు నని కంఠరవము 

తోడ చే చెప్పును. తద్దృష్టిపథం పరివ్భాత్య _ వానికి ఆగపడపండ _ ఆగపడిన 

వా డేమేని అనంగూడనిది అనును, వానికి, ఏశా చే _ వానికి ఆగపడని మటు 

గన రహస్యృపుంజోట, ఊజ్జ పల వేష ధారీ _ కన్ను లక మిజుమిట్లు గొలుపు వేషము. _ 
బంగారును: వెండియు నగలుగా మేన, సరిగయుడుఫులునుం శాంబోలు, 
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న్లో, స్నాతో 2_ హాం నలిలజలైః పానియె 

రుద్యాన ఉవవన కొన నే నివళ్ణాః 

నారీభిః నహా యువతిఖిః 

(ప్రీ ర్లన్హ్వరే ౪ సువిహ్నిత్తె రజ్ఞకై ౧ 

[ఛ్లాదె హం శలిలజ లేహిం పాణివహీం 

ఉజ్ఞాణే ఉవవణకాణ చే! ణిశ సై 

ఇఅాలీహిం శహా జువదీపాం అ శ్ ఆహిం 

గన్ట వ్వేహిం శువిహిదవహిం అజ శేహిం ] 

వో, తణేన గన్లిః మణజూలికా మే 

తేన బాలా తుణకున్నలా వా 

తణేన ముకాః యణ మూర షదూడా 

శ్చితో వి విచితా 2_పహాం రాజ శ్యాలః, 9 

mas జూ 

శో ౧. అహం = నేను సలిలజలెః పానీయైః = నీళ్ళతో, స్నాతః = 
స్నానము వేసినవాండ నె , ఉద్యానే ఊపవనకాన నే = మాయింటి తోంటలో, 

నారీఖిః యునతీభిః స్త్రీఖః సవా = జవరాండతో కూడ, నిషల్ణః సకా = కూరు 
చున్న వాండ నె, సువిహి తె; అచె ట్ర! = అవయవములను చక్క 6గా 'అలంకరించుకొన్న 

ర. 

వి 

వాడె, చక్కు లా అఅ౦ంకరించుకొనంబడిన అంగ ములతో, గ స్థవల ఇవ = గంధ 

ర్వునివ లె (ఉన్నాను, 

"సీను నీళ్ళతో స్నానము చేసి, అంగములఅను చక్క6లగా అలంకరించుకొన్న 

వాండనె, తోటలో జవరాండం గూడి కూర్చున్న వాడ నె గంధర్వునివ లె 

ఈ న్నాను, ఉంటిని _ ఇటు కడలివచ్చు వలకు _ అనుట, 

ఇందలి ఫునరు క్ర కులు అన్నియు శకార భాషా స్వభావ సులభములు, 

న్లో, ౨ చేం=నాక, తేన (గ్రన్గిః - ఒకతముణము ముడి, తణ జూటకు 

వా _ ఒకత్నణము జడ, త చేన వాలాః = కణము వెండ్రుకలు, ముకాః = ఊరక 

విడిచిపెట్ట బడినవి, త్న ణం ఊధ్యళా చూడః = ఒకతుణము పెకి ్తిక ట్రంబడిన 

యవనిక శదచానను వా -జు 
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[ఖకోణ గణ్చీ ఖణజూలేశే మే 

ఖకోణ వాలా ఖణకున్నలే వా 

ఖడేణ ముక్కే. ఖణ ఉద్ధచూడే. 

చిత్తే విచిత్తే హో లాఅశాలే | 

అవి చ, విమ్మగస్థిగర్భవతిష్టే నేవ కీట కే నాన్నరం మార్షమాశేన 
(పాప్పం మయా మహా దన్నరమ్, త త్క స్యేదం కర్టవణ చేష్టితం 

పాతయిష్యామి. (నత్వా) ఆం, నృృతం మయా, _ దరిదచారు 
దత్త స్యదం కృవణ చేస్ట్రితం పాతీయివ్యూమి, అన్యచ్చ, దరి దః 

ఖలు నః, తస్య సర్యం సంభావ్య లే. ఛవతు, అధిక ర ణమణ్ణవం 

- తల వెండుక లను ఇటు బహుభం౦గుల పెట్టుకొన్న వాండు ల రాజళ్య్యాలః 

ఊవా౦ = రాజుమజు(దిని నేను, చిత్ర ః విచిత్రః - ఆశ్చర్య చేష్టితుండను గా ఉన్నాను, 

అసాయంకాలము ర్నాతియు పట్టరాని సంతోషమున ఇచే తలపోంత, 

వసంత సేనం జంపీ, దానికి సాధ్యము లేనండ తప్పించుకొని వచ్చి యిల్లు వేరి 

నాడు _ కనీ తీచుకాకొన్నా(డు, చారుద తుని పగతీచుకాకొన మాకాము నిశ్చ 
యించుకొ న్నాండు _ శ కారునికి వట్టి ఒళ్లు తెలియని (తుళ్గు కలిగి యున్నది _ _ దాని 

వాగారంభము ఈళ్లోశాలు, 

వివ్మగ న్థిమధ్య (ప్రవిస్టేన = విషఫు _ వసనాఖి (4) _ గణుపునం జొచ్చిన, 
ఫురువువలె (వెలువడు _ అంతరం =) చారి అవకాశము . వెదకుచున్న నాకు _ 
వసంత సేనపపె కనీ తీర్చుకొనుటకు, మవాత్ అన్వరం = షెద యవకాళము, 'సందు, 
చొరకినద్కి “దాని నేమో చేతులార సాంతముగా మెడ నులీమి వేనీతిని, తత్ కస్య 

ఇదం ... = నుటి ఎవనికి _ ఎవనిమోంద ఈపాడుపనిని., "పెట్టుదును * ఆం _ జ్ఞప్తి 
'తెచ్చుకొనుటం చెలుపును, ఆ _ అన్నట్లు _ అవును _ అన్నట్లు, స్ట్ఫృతేం మయా = 
నాక జ్ఞ ప్పికివచ్చినది, దర్శిదచారుద శక్రస్య _ దర్శిదు(డె జన చారుద త్పునికి _ ఇవారు 
చ త్రునిమాంచ, ఆన్యచ్చ _ నుణి యొకటియు, దరిదః ఖలు సః = వాడు వ్టీద 
వాడు గదా_ తస స్య సవకాం సంభావ్య తే _ వానికి _ వానియెడ _ “అన్నియు _ సర్కి 
ఉండవచ్చును _ కాంబోలు _ అని. యెంచ దగి, నమ్ముందగియుండును, ' కల 
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గ త్వాగతో వ్యవహారం లేఖయిష్యూమి, యథా బారుద తేన 
వన న్నసేనా మోటయిత్యా మారితా, త ద్యావ దధిక రణమణ్జవ 

"మేవ గచ్చామి, (పరిక మ్య్యూనలోక్య చ) ఏవ సో ౭ధికరణ 
మజ్జవః, అత్ర (వవిశామి, కథమ్, ఆననాని దత్తాని తిప్టన్తి, యావ 

దాగ చ్చ న కధిక రణభోజకాః, తొవ చేతస్తి స్టూర్య్వాచత్వ శే 

ముహూర్త మువవిశ్య (వతిపాలయిప్యామి. 

[ అవిఅ, విశగణ్ఞిగ బృవవి శ్లైణ విఅ కీడవణ అన్నలం మగ 

వమూశేణ పావీదం మప మహా దన్నలమ్, తొ కశ వదం కివిణ చేశ్టి అం 

పాడల్తశ్ళమ్. ఆం, శువులిదం మవ, దలిద్దవాలుద తృశ్ళ ఇదం కివిణ 

చేశ్టిఅం పాడలశ్ళమ్, అణ్ణం చ దలిచ్చే స్ట శే, తశ్శ శవ్వం శంభాప్ 
అది. భోదు. అధిఅలణమణ్ణవం గదుల అగ్గదో వవహాలం లిహావ 

ఇశ్శమ్, జధా వాలుదత శీణ వశ నృశేణిఆ  మోడిఅ మాలిదా, తా 

జావ అధిఅలణమణ్ణవం జవ “ఇబ్యమి, ఏదం తం అధిఆలణమణ్ణవమ్, 

ఏలే పవిశామి, కథమ్, ఆశేణాల్రం దిక్టాఇం చిక్లన్ని, జావ ఆఅ 

శ్శన్ని అధిఅలణభోఇఅ, దావ _వదళ్శిం దువ్వచ త్తే ముహు త్తఅం 

ఉవవిశిఅ పడివాలబశ్ళమ్ ], (తథా స్థితః 

thing will be believed in him.’ (జే, జేం) ఆగతః = అన్నిటికం పెను 
ముందుగా ఈదినానికి ఇదియేతొలిది యగునట్లు గా వ్యా జ్యెము (వాయిం. చెదను _ 

యథా = ఏమని యనంగా, _ చారుద శ్రేన వస! న సేనా ... = చారుదశత్తుని చేత ... = 

నలిపి _ గొంతు _ పినీకి అనుట _ చంపంబడినది, తర్ యావత్. 00 = కనుక వ్యవహోర 

మండపమునశకే పోయెదను, 

కథం=ఎట్లూ 1! ఆసనాని ,..=ఆసనములు వేయంభఖడిఉాన్నవి,.క నుక ఇకను 
ఆలస్య ముండదు, ఇంతలో (పాడ్వివావలు' = వ్యవహారము విచారించు థమౌ౯ాధి 

కారులు _ దానాల నర్వ పచ్చిగడ్డి, (మొల చియున్న, ముంగిట, ముహూ 

తేజం ... = రవంత సేఫు కూచు౯కాండి వేంచియుందును, ఆపచ్చికముంగిలి మండ 

పమునథ ముందు వ్యవహారప్రు(' బనులమీ (ద వచ్చు వారు కూచుకాండుట వ ఊద్దేశిం 
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శోధ._( అన్యతః వర్మికమ్యు, పురో దృష్ట్వా) వశే ఒధికర 
ణికా ఆగచ్చృన్ని, తద్యావ దువనర్బామి, [ వచే అధిఅరణిఆ ఆఅ 

(తతః (వవిశతి (శేఫ్రి కాయస్థాదివరివృతో ౭_ధిక రణిక 8) 

అధిక రణిక ః__భో భోః (శర్థీ కాయస్టా, 

(కోఫీ కాయస్థా...._ఆజ్ఞావయ త్యార్యః, [ ఆణ వేదు అజా ] 

పయుడిన బేమో, అధికరణికః _ ధమళాము విచారించి నిణజాయించు అధికారి _ 

Magistrate - అని యందుశే, వీరితో (పాయిక ముగా రాజును ఈండవలయును _ 

వీరు రాజునకు సహాయులే, ఏదేని కారణము చేత రాజు ఖుద్దున ఉండ లేనప్పుడు, 

అధికరణికండు _ (పాడ్వివాకండే _ తీమాకానించును _ థధమజాగతికి దాన ఆలస్య 

మును వాయిదా పడుటయు ఉండదు, ఇపు డిక్కడ రాజు యజ్ఞ్ఞాన వ్యాప్పృతు (డే 

యజ్ఞ వాటమున ఉన్నా (డు జు రాలేక పోయినాడు, కావున అధిక రణివ జే, 

చూ _ శాపం. VLE, 

“నవే తవతి, చిరపబోధా న్న సం భావితం అస్మాఖి ధజామొ౯ాసన మధ్యా 

వీతుమ్ _ య త్పంత్య వేతతం పౌరశార్యం, ఆశ్యెణ, త్ర తత మారోప్య 

దీయళతా, మితి 

ఆధిక రణిక డు వ్యవ హారముం జూచువాండు _ (శేప్పి డబ్బు దండన మొదల 

యినవానిని వ్యవహారవళమునం గలుగువానిని పరీకీంచుట లెక్కి_ంచుట మొదలగు 

నవి చేయు సహాయు (డు, గుమాస్తా, శాయస్థుండు, వ్యవ హోారమును (వాయువాండు _ 

స్మపాడ్వివాక ః సామౌాత్యః సృణావ్మాణ పురోహితః 

ససభ్యః (పేతు కో రాజూ, స్వ గేల తిష్టతి ధమకళాతః. 

లోకరబాచాశ౯ం కతీపయె వజ ణిగ్భి ర ప్యధిపితం 
జు ౬ © 

సద. కతకావ్యమ్, 

కుల శీల వయో వృ తే వి శ్ర వది రమత్శ్సరెః 
బీ జూ RO 
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అధి__అహో, వ్యవహా హారవరాదీనతయా దుష్కరం ఖలు 

వరచిత్సగహణ మధిక రణకె ః 

క్లో ఛన్నం కార్య మువతీవచన్చి పురుషా 

న్యాయెన దూరీకృతం 

వణిగ్భి స్యాత్ కతిపయెః కులభూ తే రధిప్టితమ్, 

అపళ్య ఆతా శార్యవకాద్ వ్యవహా రాక. నృ పేణ తు 

సఖ్యెః సహా నియో కవ్యో (బావ్మాణః సవజాధమకావిత్ , 

వ్యవహారలకేణము _ మితాకుర, 

(పతి సోత్తర సంళయ హితుపరామళ౯ా (పమాణ నిణజాయి (ప్రయోజనా 

త్భకో వ్యవహారః 

వ్యవహార దళజ నమ్ = వ్యవవోర పదమ్ = Judicial investigation. అధి 

కరణమున శార్య _ కజ్ఞా _ విచారణ. వ్యవ హోర పాద! -any one of the four 

stages of a legal proceeding. These are four— 

(1) వూర్యపక్న - The Plaint, (2) ఉ త్రరపక్ను = The Defence, 

(8) [కియాపాద _ AAdU6iIng evidence, oral or written. - (4) నిర్ణయ 

పాద _ That part which Concerns the verdict or decision. వ్యవ హారస్సి తి 

Judicial procedure. ’ — Apte. 

అహా వ్యవహార పరాధీనతయా ... = పిర్యాది చెప్పినదానిని, (పతిచాది. 

ముద్దాయి, చెప్పినదానిని, ఆవ్యవహారమున ప్రకట ప్రకసక-మెనదానిని మొతము అను 

సరించి నిజము తేల్చి ధమ౯కనిణళకాయము చేయవలనినందున, తనవ బయటీ యితర 

విధముల చే తెలిసీనదానిని ఆపయోగింప6ంగూడనందున ధమజానిణజాయము ఎంతయు 

“కేశావవా మని తలపోనీకొనుట, పిర్యాది = వాది _ మనసున నిజముగా నేమున్నదో, 

ముద్దాయి _ (ప్రతివాది _ మనసున నిజముగా ఏమున్నదో, అందు దూటీ కనుగొనుట 

శక్యము గాని పని, 

వో, ఏ. పురుషాః = జనులు, వ్యవహారమున సంబంధ పడిన ఫిర్యాది 

ముద్దాయిలు లు వాది! పతీ వాదులు _ న్యాయేన = (పత్యుది (పమాణములకు, దూరీ 

కృతం = (అందక) ఎడసీపోయినట్రియు, ఛన్నం = నిజము దాపంబడినట్టియు, 
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స్యా న్లోపా న్క-థయన్సి నాధికర ణే 

రాగాభిభూ తాః స్యయమ్ 

కార్యం = వ్యవహారమును _ కజ్డాను, ఉపవ్నీప ని = తొడంగుదురు, అధికరనే = 
por 0) 

వ్యవహార విచారణ స్థానమున, రా గాఫిభూ తాః = కబ్జాలో సాధింపవలయును, జయిం౮ 

పవలఅయు ననుకోరిక చే. ఎంతయు చెకొనయుడిన వారె, స్వయం = నాంతముగా, 

స్వాక్ = తమ తప్పును, పోరంబాట్లను, న కథయ ని = చెప్పరు పక్ష ఆపరపత్న య సి మ 

వధికాత బటె; ఒక భో కళ్ళమి ద ఇఇంపొందిం-చిన దోషములుగల, తెః = వారిచేత. 

నృపః = రాజు, స్పృళ్య కే = ఆంటయుడును, ఏలన దండ్యుని దండింపనియు అదం 

డ్యుని దండించినట్రి యు దోషము _ పాపము _ రాజునకు చెందు నని మ న్వాదుల 

శాస్త్రము. (శావును సక్రే పాక్ = టూకీగా చెప్పుటవలన _ వి సరము మౌనిన 

ట్లయిన, (దహ్హః = విచారిం చువానికి _ (పాడ్వివాకునికిి ఆపవాదః ఏవ = దూకే, 

సులభః = సులువుగా కలుగును గుణః = (పశంస్క దూరతః _ చేరరాదు _ 

తొలగ పోవును, 
Q 

వాది తనతేట్లుకు బలముగూ చుళా వానిని మొత మే చెప్పును, ఇతరమును అడం. 

చును, పతివాదియు అట్లు, తమ తమ పద్దు సాధించుకొనుటకై, తమలో నున్న ' 

తప్పులను బయటికి రానీరు, ఆ తప్పులు, (పాడ్వివావండు కనుగొన లేకున్న, వానిని 

అంటును, వాడు నిజముగా దండ్యుని కనిపట్ట లేక దండింపక పోయినను, అదం 

డ్యుని కనిపట్ట లేక దండించినను, ఆ దోషము పాపము వానిని అంటునుష మొ త్రము 

నభ, టూకీగా వెప్పవలయు నేని వానికి లోకాన దూజే సులువుగా కలుగును, 

మెప్పు ఎప్పుడో ఎక్కడనో! _. 
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శో, ఛన్నం దోవ ముడాహారనస్తి కుపి ఆతా 

న్యా యేన దూరీకృ తాః 

స్వా న్లోపా నథయన్సి నాధికర జే 

ననో ఒపి నష్టా (ధువమ్ 

యే వవొవరవతదోవనహీ తాః 

పాపాని నంకుర్య తే 

నం వేపా దవవాద వవ సులభో 

(దష్షా రుణో దూరతః, ల 

యతః, అధికరణిక౩ ఖలు 

వో, ర, ఆధికరణే = ధమకావిచారణ కచ్చేరిలో, సన్తః = సజ్జనులు 

సాధువులు, సాతులుగా వచ్చినవారు (4) యే = ఎవరు, అనగ వారు పతృపరపతు 

కపీ తాః = (ఎదిరిమోంద) కోపము చెందినవారై, న్యాయేన దూరీకృతాః = ఆజ౯ా 

వమునకు ఎడనసినవారె, (కాటిల్యము పూని) ఛన్నం = (ఎదిరిచేత) దాంపయిడిన, 

దోషం = తప్పును, ఉదావార న్లి = చెప్పుదురు, (శాన్సి స్వాకదోపాకా = తమ 

(పతృప్రు దోషాలను న కథయ న్లి = చెప్పరు. దోషసహితాః = తమవారియు 

ఎదిరియు దోషములతో కూడుకొన్న వారె _ పాపాని సంకవ౯ లే = (ఆమౌ గా౯ను) 

దోషములు చేయుదురు కూడ బెట్టుకొందురు, (కే= వారు సన్హః అపి కా 

సాధువులుఐనను, నష్టైః = శెడినవారే _ పొడెపోయినవారే - (ధ్రువం = నిజము 

సందియము లేదు, సంకేపాత్ అపవాద ఏవ ... వూవకా శ్లోకమునం బో లెసే, 

వాదిపతి వాదులం గాచిజాన మాట్ చారి చారి సొడంలం7నాచి౯ా య 

చెప్ప(దగును, వారు ఎంతే సజ్జను అయినను తము ఏతట్టున కె వత్తురో డానికి 

బలము గకార్చ, ఎదిరికి లేని దోషమును ఇెప్పి ఉన్న మంచిని అడంపవలసీనచా రగు 

దురు, వారి సాత్వ్యుమును ఆధికరణివనికి ఉపకరింపదు, వానికి అపవాద మే సిద్ధిం 

చును, గుణము ఎక్కడికో పోవును. 

యతః _ ఏలయన, అధికరణేకః ఖలు _ (పాడ్వివావండు గనః 

MR — 65 
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నో, సజ కవ న్. కాన్రుఖి క వటానుసారకుళ లో 

వక్తా న చ [కోధన 

స్తుల్యో మ్మితవరన్న్య శేషు చరితం 

దృ ప్పైె్య్యవ దత్తొోతృరః 

క్తీబా న్పాలయి'తా వ్భ్రా న్య పథయి ౮” 

ధర్మా న లోభానితో 

దా్యార్భా వే వరత త్తే ఇబ ద్దహృద యో 

రాజ్ఞశ్చ కోపావహాః, ఫన్సీ 
యా | 

నో, ఎ సుజ _ (థమక౯ా _ ఆది శాస్త్రముల చనెటిగినవాడు _ 

ఇతర ళా _స్త్రజ్హూనమును ఆవశ్యక మే; కపట అనుసార పళలః _ వ్యవహారమునకు 

వచ్చిన వాది (పతివాదులయు, ఉఅభయసాతులయు, ఇంకను ఇతగులయు, మోస 

మును అనుసరించి (దాని గుట్టును కనుగోనుటయందు చీపళారి; వక్తా= (పొంది 

క-గా, నేర్పుగా మాటలాడువా(డునుు (శాందగును)ు న చకోధనః _ కోప 

స్వభాౌవముగలవాండు ఎంతమ్మాతము శాంగూడదు; మిత్ర పర స్యశకేషు = మితు 

లయు, ఇతరులయు _ళ తువులయు, ఈ దాసీనులయు, _ తేన సొంత మెన వారియః 

చెడ, తుల్యః = సముండు _ పతీపాత 'ద్వేషములు గాని మొండి తాటస్థ్యము 

గాని. లేకుండువా(డు, చరితం దృష్ట్వా ఏవ = నడవడిని _ వ్యాపారమును, తనక 

ఆప్పుడు ఎదుట. జరిగినదానిని, దృష్ట్వా వీవ = చూచియే, దతోత్తరః = జవాబు 

ఇెప్పువాండును 3 శ్లీబాకొ = అసనుర్జులను _ నిజమునైనను చెప్పు వెఐదు 

నశ కలను, పాలయితా = కాపాడువా(డును, ళఠాళా = ఎదుట ఒకరీతి గా 

మలు (గున నొకరీతిగా నుండు వంచకులను, వ్యథయితా = బాధ పెటువాండును _ 

శాఠ్యమును మాన్సం (బ్రయత్నీంచువా(డున, ధమ్యు౯ః = (తాను) ధమకాము 

పీండనివాండున్కు న లో భాన్వితః = సాంతమునకు ఏ మేని కావలయునన్న ఆస 

లేనివాడును భావే = భావే = భావముల విషయమున _ ఎప్పుడు ఎవరియెడ 

చేనికి ఏభావము వపింపవలయునో, దానికి _ తన మనసులోన 1 పవేశించు 

టకు _ తెజచి"పెటిన _ దాః ద్యార మెన వాడును, కరఠరినుడు కాని 

చా(డును చుటుకె వాడును పర త త్త్వ బద వృాదయః _ (ఇన్ని మేలుములునూ 
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(గ్రైఫ్టీ... ఆర్యస్వాపి నామ గుచే వోవ వ్ర త్యుచ్య తే, య 

చ్యేవమ్, తదా చన్దాాలోశే ౭_హ్యన్గ కార బ్ర త్యుచ్య శే, [ అజ్జన్ప 

వి ణామ గుణే దోసో త్రి వుచ్చది. జబ ఎవ్వమ్, తా చాన్హాలోవ 

విఅన్థఆరో త్ర వుచ్చది 3 

తనకు కలుగుటకు) చిత్తమును పరత త్ర్యమందు చింతా ధ్యానములచే కట్టియుం చిన 
వాడును, ఏళా[(గముగా నిలిపిన వాండును _ అవన్నియు జక యొత్తు, ఇవి యొక 

యెత్తు అనుట గా _ రాజ్ఞక్చ = రాజునకను, కోపాపహః = (నచ్చుం జెప్పి కోపము 

తొలంగించువాండును, (కాందగును, 

(పాడ్వివావండు, తగవరి _ ఇన్ని గుణములు గళలిషిజం దవఅలయును, 

ఇవన్నియు నాయందు గలవా* నేను ఎట్టు వ్యవహారనిర్షయము జేయుదునో 

కడా, వినయము చేతను, ధర్మ లోపము కలిగింతునో అను భయముచేతను ఈతల 

పోత. ఆనా థర్మనిర్హయమున లెస్పగానే మనసు ఉంచియున్నాండు _ 

అట్లు ఉంచువాంచే _ అనుట, 

ఐనను ఇత6 డేమి (కొత్తవాయణా¥ చిరకాఅముగా తగవరికా నుండువా౭డే 

కదా ఇపుడు ఈ 8, 4,5 శ్లోకాల తలపోత ఇతనికి ఏల? పనిలో -చొరవలనీ 

నది _ అందు ఏచేని సందర్భము కలిగిన అప్పుడు తిదనుగుణముగా ఏదేని తల 

వోతవ చొరందగును, లేక (ప్రతిదినము తేన యాసనమునకు రాయగానే. ఏత త్కాార్య 

గౌరవముం బటి ఈతఅపోత జకమౌాటు చి తమున లేచుచునే యుండునా * లేపు 

కొనుచు నీ ఉండందగు-ేమో, జా 

ఆర్య స్య అపినామ గుణే దోషః ఇతి ఉచ్య కే ? = ఏమి, ఆర్యునియు _ 

ఆర్యుని యొక్కయు. గుణమున దోషమని, చెప్పంబడునా*€ ‘If even your 

merits are decreed as drawbacks’ వే, వేం, దోషమే లేదు అంతయు 

గుణమే అను శాఘ, వీరు ఆతని నౌకరులు _ వీరి ఇచ్చక పుమాటయు కా6దగును* 

ఆయనకు సర్వగుణళాలి యను (ప్రనిద్ధియు ఉండ6ందగును, యది. ఏవమ్ *,.. = 

అస్టైని, ఆర్యుని గుణానను దోషము చెప్పిన అప్పుడు వెన్నెలలోను చీకటి అని 

చెప్పబడును, 
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అధి.భ ద, నోధనక, అధిక రణమ జ్ఞవన్య మార్లమా బేశయ. 

శోధ__ఏ శతు అధిక రణభోజక, వతు, [ ఏదు ఏదు 

అధిఅరణభోఇఓ, వదు ] 

( ఇతి వరి కామన్ని ) 

కోధ__అయ మధికరణమణ్ణవః, త త్ప్రవిశ న్వ్యధికరణ 
భోజకాః, [వదం అధిఅరణమణ్ణవమ్, తా, వవినన్తు అధిఅరణ 

భోఇఅఆ |] 

(నర్వ చ (వవిశన్తి ) 

అధి__భద నోధనక, బహిర్నిష్క- మ్య జ్ఞాయ తామ్ లు 

కషం సం 9 కం కః కార్యా బ్రతి, 

వోధ___య దార్య ఆజ్ఞావయతి ( ఇతి నిష్క- /మ్యా ) ఆర్యాః, 

అధికరణికా భణని = “కఃక ఇహా కార్యార్థీ ” ఇతి. [జం అజ్జో 

ఆణ వేది, అజ్ఞా అధిఅరణిఆ భణ న్ని ___ “కో కో వ్రధ కజ్జత్లీ త్రి] 

న్ర-కా___( నహర్ష మ్) ఉవస్థితా అధికరణికాః,  ( సాటోవం 

పరికమ్యు ) అహంవరపురుపో మనుష్యో వాసు బేవో రాష్ట్ర్రీయశ్యాలో 

రాజశ్యాలః కార్యార్థీ. [ ఉవల్లిఏ అధిఅలణివ. హాగ్గే వలపులిశే 

మణుళ్ళే వాశుదేవే లక్టిఅశాలే లాఅశా లే కజ్జత్లీ క 

ne 

బప్ ని౯పహ్కు_ మ్య జ్ఞాయతాం _ బయటికి పోయి కనుగొనుము _ ఎవరె 

వరు కార్యము _ వ్యవవోరము _ కోరినవారు, వ్యా జ్యెము వేయను, వచ్చియున్నారు 

అని, సవాషజకామ్ = సంతోషముతో _ ఉపస్థి తాః = వచ్చినారు, అవాం ... = 

కార్యాథ్౯ = నేన్స వ్యవహారము గోరి వచ్చియు న్నా6ండను, తేన కార్యమును 

ముందు విచారింపవలయునుు తనక అనుకూలముగాను _ అని సూచించుటన తన 

గొప్పను మామూలు పునరు. కల తో చెప్పుచున్నా (డు _ అందు ముఖ్యమైన మాట. 
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శోధ___( ననంఛమమ్ ) హూన్న;, (వథమ మేవ రాష్టియ 

శ్యాలః కార్యార్థి, భవతు, ఆర్య, ముహూర్తం తిష్ట, తావ దధి 

కరణికానాం నివేదయామి, ( ఉవగమ్య ) ఆర్యాః, ఏవ ఖలు 

© 5 2 క ఇంట వ ర డ్ రాఫ్ట్ర్రయ ళ్యాలః కార్యార్ట వ్యవహార ము స్థితః,  హీమాదిశే, 

పథమం జ్లేవ రట్టిఅసాలో కజ్జత్తీ, భోదు, ఆజ్ఞ, ముహుత్తేం చిట్ట, 

దావ అధిఅరణిఆణం ణి వేచేమి, అజ్ఞా, ఏసో క్ట ర ట్టిఅసాలో కజ్జత్తీ 

వవహారం ఉవతిదో [| 
థి 

అధిక ధమ్, [వథమమెవ 'రాష్ట్రియ శ్యాలః కా ర్యార్ధి, 

య థాసూర్యోదయ ఉవరాగో మహాపురువనిపాత మేవ కథయతి, 

శతోధనక, వ్యాకు లే నాద్య వ్యవహా రేణ భవితవ్యమ్. భద, నిష) 

వె్య్యాచ్య తామ్ గ చ్చాద్య, న దృశ్య తె తెవ వ్యవహార” 

ఇతి, 

నోధ__య దార్య ఆజ్ఞావయతి, ( నిష్క మ్య నశ కార మువ 

గమ్య) ఆర్య, అధిక రణికా భణస్వి ___ ' అద్య గచ్చ న దృశ్య లే 

తవ వ్యవ హోర: ' (జం అజో ఆణవేది తి, అజ్ఞ, అధిఅరణిఆ భణ న్ని - 

“అజ్ఞ, గచ్చ, ణ దీశది తవ వవహోరో” ] 

క 

“రాజళ్యాలణి అనుట _ రాజుముజు6దిని, వ్యవహారం ఊపస్థితేః _ వ్యవహారము 

((పా|ప్తః =) పొందినాడు _ వ్యవహారమునకై అలీ వేయుటకై _ పిర్యాదు 
అటి ర్ల చా యా 

చేయుటనె _ వచ్చినాండు. 

కథమ్ = ఎట్టూ ! తొలుత నే ఈదినము ఎత్తుకొనం గా నే, రాజువముజుంది 

దావాదారు _ వాది! పిర్యాది ! ఈదినము ఏదియో ఆపద _ సెబ్బర రానున్నది _ 

అన్నట్లు _ ఉన్నది _ యథా = ఎట్టు _ఎటువలి _ నూర్యోదయే, ఉపరాగః = 

సూర్యుని యుదయమున నే (కలుగు (గవాణము, మవోఫురుప, నాశనమును చెప్పునో_ 

అట్లు _ ఆన్గుట, గచ్చ అద్య = పొమ్ము ఇప్పుడు, న దృశ్య కే ల నీవ్యవహోరము 

ఇపుడు విఖారింపంబడదు _ అని, 
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శకా__(నకోధమ్) ఆః, కిం న దృశ్య లే మమ వ్యవహారః, 
యది న దృశ్య తే, తదావుతృం రాజానం పాలకం భగిసీవతిం విజ్ఞావ్వ 

భగినీం మాతరం చ విజా వెత మధిక రణికం దూరీక్చ తా 
ద 0.____ 

(లౌన్య మధిక రణికం ఫైవయిప్యామి, [ ఆ, కిం ౯ దీశది మమ 

వవహాలే, జల ణ దిశడి, తనో ఆవుత్తం లాఆణం పాలఅం బహిణే 

వదిం విక్ణావిఅ బహీణిం అతికం చ వీళ్ణావిఅ ఎదం - అధిఅరణిఅం 

దూ లే ఫేలిఅ ఏత అక్షం అధిఅలణఅం ఆతావళ్తశ్శమ్ ] 

కోధ__ఆర్య రాష్ట్ర్రియశ్యాల, ముహూర్తం తిష్ట, తావ 
దధికరణికానాం నివేదయామి, ( అధికరణిక మువగమ్య ) వవ 
రాష్ట (య శ్యాలః కవితో ఛాతి, [అజ్ఞ ర ట్టఅ శాలఅ, ముహుత్త 

అం చిట. దావ అధిఅరణిఆణం ణివేదేమి. వసో రట్టిఅశాలో 
కువిదో భణాది ] 

( ఇతి తదుక్ళం భణతి, 

అధి---నర్య మన్య మూర్ధన్య నంభావ్య తే, భద ఉచ్య 

తామ్ __ 'ఆగచ్చ; దృశ్య లే తవ వ్యవహారః * 

కేం న దృశ్య తే ***. = ఏమి విచారింపయబడదా? రాజు పాలంకుడునా 

చావ, ఆయనసనను. నా అక్కను విన్నపించి ఈ అధికరణికుని తొల 6గ౧౦-చి, 

ఇక్కడ మట్ొక అధికరణివని ఏర్పతింపింతును, అని _ గన్తుం ఇచ్చతి = 

పోంబోవును, ఆర్య రాష్ట్ర్యియశ్యాల ... = అయ్యా రాష్ట్రియా, శ్యాలా, 

ముహూరం తిష్ట = రవంత సేపు ఉండు, అఆథధికరణివలణ ఎటింగిం చెదను, 

వీండుగో _.. = కపితులడె _ భణతి = చెప్పుచున్నాడు. అని అతండు చెప్పిన 
దానిం జెప్పును. సవ౯౦ అస్య మూఖకాస్య సంభావ్య తే _ అంతయు _ ఈ చెప్పిన 
దంతయు, ఈమూరునికి _ ఇతనియెడ _ అనుకొన-దగినదే _ వాడు ఇంతయు 

"చేయ.6గలఅ వాలే, దృళ్య శే తవ వ్యవోరః - నీవ్యా జ్యెము, పిర్యాదు విచారింప6 
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కోథ___( శ కార మువగమ్యా ) ఆర్య, అధిక రణికా భణన్ని - 

“ఆగచ్చ దృశ్యతే తవ వ్యవహార! ” త్ర త్స)విశ త్యార్యః. [ అజ్ఞ 

అధిఅరణిక భణన్మి  * ఆఅచ్చ, దీనడి తవ వవహారో, తొ 

వవినదు అజ్ఞో 1]. 

శ -కా___| వథ మం భణన్సి న దృశ్య తే, సాంప్రతం దృశ్యత 

ఇతి, తన్నామ వీతఖీతా అధికరణభోజకాః. య ద్యభణిప్యామి త్ర 

త్త త్స) త్యాయయి స్వామి, భవతు. (వవ్ శామి, ((వవి శవ 

సృత్య ) సుసుఖ మస్ఫాక మ్, యుష్మాక మపి సుఖం దదామి న 

దదామి చ. [వథమం భణన్ని న దీశది. నంవదం దిశది త్రై, తో 

జామ భఖీదభీడా అథధిఅలణభోఇఆ, జేత్తిఅం హై భణిశ్శం "లేతిఅం 

వత్తిఆవఇశ్ళ్శమ్. భోదు. వవిశామి. శుకుహం అమ్షణం పి శుహాం 

"దేమి ణ దేవి చ]. 

అధి(న్వగతమి) ఆహో, స్థిరసంస్కార తా వ్యవహా రా స్థినః 

( వకాళశమ్ ) ఉవవిశ్య తామ్, 
లలనా 

బడును _ తత్ (పవిళతు ఆర్యః _ కావ్రృవ (ప వేళించును గాక (మండపములో) 

అర్యుండు. ... ఫీఠ ఫీతాః.ళశావున, అధిక రణికలు ఎంతయిు, భయపడినా రన్నమాట 

(= తన్నాము, యల్ యత్ అహం భణిస్యామి = ఏమేమి నీను వెప్పుదునో, 

తత్ తత్ (పత్యాయయిస్యా మి = దాని "నెల్ల రుజువు పజణతును _ నమ్మ జేయుదును, 

నునుఖం అస్మాకం = మౌశెంతయు సుఖము _ "నీను రాజుమజుంది నగుట చేత, 

యుహ్మెక ౦ అపి సుఖం దదామి న దదామి చ _ మివను సుఖ ంసంగుదును; 

ఒసంగకయుం బోవుదును, _ అనంగా వ్యవహారమును నాతట్టు గా శీమాకా నించిన, 

మీకు సుఖ మొసంగుదును _ [(పతికూలము-గా శీమాకానించిన సుఖము ఒజసంగను _ 

ఇబ్బందులు కలిగింతును _ అనుట, ఆహో _ వ్యవహా రాణిల౯ానః స్థిర సంస్కార తా = 

వ్యవహారముం గోరిన వానియొక్క_ _ ఈపిర్యాదియొక్క_ _ స్థిరమైన సంస్కార ఫు6 

గలిమి |! వ్యవహారాన జయమో అపజయమో అని సందియము లేనండ _ తన్ 

జయమే అను స్ట సంకల్పము కలిగియుండుట ! అగికరణినండు గారవముగా 
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శ కా__ఆం, అల్నీ మయొపా భూమిః, త ద్య మహ్యం 

రోచతే త (తొ వవిశ్యామి, ( కేష్టినంవతి ) ఏవ. ఉవవిశామి 

( శోధనకం వతి) న న్య (తోవవిశామి, ( ఇత్యధిక రణిక మనస్ఫశే 

హున్సం దత్వా) ఏవ ఉవవిశామి, (ఆం, అతృణశేలకా శే భూమి, 

తా జహీం మే రోఅది తహిం ఉవవిశామి, ఏశ ఉవవిశొమి. ణం ఏత్ణే 

ఉవవిశామి, ఏశఉవవిశామి |, ( ఇతి భూమా వువవిశతి, 

అధి___భ వా న్కా- ర్యా 

శ కా___అథ కిమ్! | అధ ఇమ్ ) 

అధి.__త త్కార్యం కథయ. 

థకా__కచే కార్యం కీథయిప్నామి, నవం బృహాతి మల్ల శ్లే కార్య $ : న్ 
ర్క-[వమాణన్య కులే ఒహాం జాతః, 

న్లో, రాజశ్యశురో మమ పితా రాజా తాతన్య భవతి జామా తా 

రాజ జ్యాలో 2.పహాం మ మూవి భ గివీవతీ "రాజూ, ౬ 

“కూచుకాండుముి అన6గా _ *ఆం” = ఆవ్రన్సు అత్మీయా ఏపు భూమిః = ఈ నేల 

నాది, కావున నాకు ఎక్కు_డ ఇష్ట మో ఆక్కడ ఈక చుకాండెదను. (ేస్పినం (పతి జ 

గేష్థింగాచి౯ _ (శ్రేప్టితో _ ఏప ఉపవిశామి _ ఇదిగో కూర్చుండుచున్నాను. శోధ 

నకునితో _ నను అత ఉఊపవిళామి _ ఓయి ఇక్కడ హచులాండెదను, ఆధిక రణి 

కుని తఅమి6ద చేయి యుంచి, (మత ఇదిగో కూరుచుంటున్నాను, అని నేలమో6 

ద "సీ కూరుచుండును _ సవకొము మూాఖజా ,.. = అవలేప_ ఈ ద్దార చేష్టితములు, 

తత్ శార్యం కథయ _ ఇక వ్యవవహోరమాను _ పిర్యాదును _ చెప్పుము _ 

క కోకా కార్యం కథయిష్యామి _ చెవిలో ... = చెప్పుదును. నేను రాజవల్ల భు 

డను, దొరను, ఆందటీవలె వాదము (పతిజాదము మొదలగు [(కమమును పాటిం 

పన్తు ఏవం బృవాతి +. = ఇట్లు పెద్ద ప్రమిద _ మూకుడు కొలతగల పెద్ద కల 

మని చెప్పుటకు (పమిధయు మాటడును మూఖు౯ని కొలతలు, 
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Fs కజ్జం క ధయిశ్శమ్, ఎవ్వం వడ్డే మల్లక్క-వృమాణాహకుడే 

హూ బాబే, 
౧ 

లాఅశను లే మము పీడా లాఆ 'ఆాదళ్ళ హోోేల్తి జామాదా 

లాఅశిలాలే హూగ్గె మ మావి బహిణీవదీ లాఆ 7]. 

అధి సరం జ్ఞాయతే 

శ్లా, కిం కులే నోవదిష్టేన శీల మే వాతి కారణమ్ 

భవన్ని నితరాం సీతాః సుశ్నేకే కగ్ణకిదుమాః, ౭ 

త్ర దుచ్యతాం కార్యము, 

శ-కా..ఏవం భణామి అవరాద స్వాపి న చ మే కి మపి 

కరిష్యతి, తత స్వేన భగినీవతినా వరితుష్ట్రేన మే [క్రీడితుం రవ్నితుం. 

వా, క, రాజళ్య్వశురః మమ పితా = రాజామామ నాక నాయన రాజూ = 

రాజు తాతస్య _ (నాయనకు, జూామాతాభవతి = అల్లు డగును. అపహాం = "నీను, 

రాజశ్యాలః _ రాజు చావమణిందిని, మమ ఆపి = నాకన్ననో,. రాజూ = రాజా, 

భగినీపలీ$ = బావ 

సవజాం జ్ఞాయ తే ఎ అన్నియు ఎటుంగ (బడుచున్న ది ఆన్నియు - అంతయు _ 

ఎటుంగుదును అనుట, 

ఫో, ౭, కులేన ఉపదిస్టేన కిం = కులమును చెప్పిన దాన నే మగును 

శీలం ఏవ ఆత్ర కారణమ్ = నడవడియే వ్యవహా రాదులబో, శారణమ్ = (పయోజ 

కము _ ఇత్యాది చూ, VII. 29, 

తత్ ఆ చ్యతాం శార్యం = కావున కార్యమును చెప్పుము, ఏవం  భ కామి. 

ఆలాగే _ చెప్పెదను, ఆపరాద్ధస్య ఆపి మే = తప్పుచేసివానికె నను నాక్కు చేను 

ప్ప వేసినను ఆనుట్క న చీ కిమపి కరిష్యతి ౫ నాక ఏమియు చేయడు _ 

ర్న ఆనుటు తేశః _ తరువాత . ఇదిగో చెప్పుచున్నాను, _ లేన భగినీపతినా,... = 

ఆబావ చేశ, నాయెడ మిక్కిలి సంతోషించినవానిచేత, మే = నాక, (కీడితుం, 

రక్నీతుం ... = ఆడుకొనుటక్క శాపాడుటవ, (ఉద్యానము నే అనుట) 'సనోళా 

MR — 66 
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సరో ద్యానానాం (వవరం పుష్పక రణ్ణక జీర్మా ద్యానం దత్తం, తత చ్ 

(పేమీతు మను:దివనం శువ్క_ం కారయితుం శోధయితుం పుష్టం 

కారయితుం లూనంకార యితుం గచ్చామి. దెవయోగేన పశ్యామి, 

న వశ్యామి వా (స్ర్రైశరీరం నివతితమ్, 

[ ఎవ్వం భణామి, అవలద్ధాహావి ఆలఅమే కిం పి కలళళ్ళది, 

తదో తేణ బహిణీవదిణా వరితుశేణ మే కీలిదుం లక్షి దుం శవుంజ్లా 
లు క్షు వెజొ 

కాణం వబలే పుష్పక లణ్ఞక జిణుజాకో దికే. తహీం చ పేక్షిదుం 
డ్ ర్ి జు దే ఖు 

అణుదిఅహాం శోఖా -వేదుం, నోభా వేదుం, పో్టా వేదుం, లుగ్రూ 

గ్ ద దడాల ద దాం "వేదుం గచ్చామి, దేవ్య్వజోవణ య్ మూ ౯9 య్ ప ఇ ఇట్టి 

ఆశలీలం ణివడిదమ్ |. 

అధి. అధ జాయ తే "కా త్రీ వివ న్నేతి? 

న కా___అహో అధికరణభోజకాః, కి మితి న జానామి తాం 

తే తాదృశీం నగరమలణ్ణనం కాఖ్బనశతభూవణాం శే నాపి కుప్పు 

దాన! పవరం = అన్ని తోంటలలో | శేష మెన ఫుష్పకరణకజీణోజాదా్యానం = ఆ 

చోట ఈర్వుడినది. లత స = అక్కడ న్నన, అనుదినం = (పతిడిన 

మును, (పేతీతుం, శోషయితుం ... = చూచుటకును, ఎండం బెట్టుటవను (= తవ్వ 

కము పెట్టుటకు కు భము చేయుట కోను (చిమ్మి ంచి చల్లి ంచి _ అనుట, “పెంపొం 

చుటకను _ (నీరు పోనీ, క తీరించి, ఎరువు సెట్టి, గచ్చామి = పోవుదును. దైవ 

యోగేన = బిధ్ధివిధానముచేత, నిపతీతం ... = పడియున్న స్తీ, శరీరమును చూచి 

తిని _ శాదా, చూడనే తీని, 

అథ జ్ఞాయతే కా స్రీ విపన్నా ఇతి = ఎఅంంగబడునా, సీ వెటింగితివా _ 

సీక్ల తెలియునా _ విస్త్రీ చనిపోయినదో. కీం ఇతి న జానామి _ ఏల యెజు6గను? 

అట్టి ఆపను, ఊరికి అలంకారము నూటు బంగారు తొడవులతో ఆలంకృత యై 

యున్నదానిని, కేన ఆపి వప్పుతేణ ... = ఎవనివేతనో చెడ్డ వాని చేత, ఆథ్గణా 
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ణార్భక ల్యవర్హన్య కారణా చ్చూన్యం పువ్నక రణ్ణక జీర్ణ ద్యానం 

(వ వేశ్య బహుపాశ బలాత్మా_ రేణ వనన్నసేనా మారితా, న మయా 

[ హంహో అధిఅలణభోఇఅ, కింత్రిం ణ జూణామి, తం తొదిళిం 

ణఅలమలణ్ణణం క చ్చణశ దభూశ ణిఅం శేణ వి కువ కణ అకక బ్లవ త్తళ్ళ 

కాలణాదో శుణాం పువ్ఫక లక్ఞ్థాక జిణుజాణం వవేశిఅ బాహుపాశ బల 
౯ య ణ్ 

క్కా_ లేణ వశ నృ శేణిఆ మాలిడా. ణ మఏ |. 

(9 త్యద్ధోన్నె ముఖ మావృణోతి, 

అధి.__అహో నగరర వీ శాం (వమాదః, భోః (కఫీ 

కాయస్థ, న మ యేతి వ్యవహార వదం (వథవా మభిలిఖ్య ఆమ్, 

కాయ-___య చార్య ఆజ్ఞావయతి, (తథా కృత్యా) ఆర్య, 

లిఖతమ్, [జం అజ్హో ఆణ వేది, అజ్ఞ, లిపాదమ |. 

కల్యవత ౯ స్య కారణాత్ ... ధనమను చలిదియన్న ఫు గారణాన _ చలిదియన్నము 

పాటిదై ఆసపడందగినదికాని ధనము కోసము, ఎవరు లేని ... = ఉద్యానమున 

(ప్ర వేళ పెట్టి, (తశాళ్ళం బోని బాహువులతో (గొంతు) పినీకి వసంత సేన చంపయుడి 

నది, న మయా = చనాచేకళకాదు, మయా _ అయ్యా నాచేత చే _ ణం మఏ అను 

(పాకృత మునక “న మయా? అనియు రూపములు, ఆపో నగర రశ్నీణాం |పమాదః_ 

ఆఅహాో ఆరెకల అజా త్ర, పరాన! “నను మయా? _ నాచేత చే _ అయ్యా _ అను 

పిర్యాదు అజీ౯ మాటలు మొట్ట మొదట (వాయలుడును గాక, “నాచేత "సే అను 

మాటలు [వాయుండు, “నమయాి _ “నావేతశాదు అన్నను _ *ఎవరి చేతనో _ 

ఎటు (గుదువా ? _ అను పళ్న లేకయీ _ “నాచేత కాదు _ అని కలుగంజేసికొని చెప్పిన 

మాట, లేని పోని సందియమునక ఎడమిచ్చును. మటీ స్పష్టముగా “నను మయా” 

నాచేత నే _ అవధారణపూర్వకముగా ఇెప్పినమాటంగూర్చి ఏమి చెప్ప(దగును * 

“ధన్నం? అని అధికరజణివడు అన్నా ౯కే, అట్టు శాక, ఇట్లు (పకట మెన స్పష్ట 

వాక్కు. 
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శ కా___( న్యగతమ్ ) ఆశ్చర్యమ్, త్వ రాం కరా్యా కా "నేవ 

పాయనవిజ్హార శే ణాద్య మయా కై సన నిర్నాశితః, భవతు, ఏవం 
"తావత్ ( |వకాశమ్) అహో అధికరణభోజకాః, నను భణామి, 
మ మయైవ దృష్టా. కిం కోలాహలం కురుత, [హీమాదికే, ఉత్త 
లాన్మేణ విల పాఅశవీళ్తాలకేణ అజ మవ అతా వవ్య ణిణ్లాశిదో. 

GD రా ఆన ర్ం 

భోదు, వవ్యం దావ, అహో అధిఅలణభోఇఅ, ణం భణామి, 
వున జైవ దిట్టా, కిం కోలాహాలం క లేధు ] 

(ఇతి పాడేన లిఖితం (వోఖ్ళుతి, 

అథి.___క థం త్వయా జాతం యథా ఖ ల్యర్థనిమి త్తం బాహు 

పా ే న వ్యాపాది తా 1 

పీమాదికే _ అయ్యో! ఉ త్త్వరాయమాణేన = ఉడుకటచే వడిగా పెకి 
బాంగుచున్న, పాయస పిళార కేణ ఇవ = పాయసాన్నముచేతం బోలె, అద్య = 

ఇపుడు మయా = నాచేత, ఆత్మా ఏవ = -సేసే, నినాళాశితః=బ త్రీ గా -వూర్తిగా 
నాశనము చేయ బడితిని, పాయ సమున అన్నము ఉడికి పొంగి మరల (కుంగి మెర్తనె 

పాలతో క లసీపోయి, తేన స్వరూపముం గోలుపోవును _ అందు ఇమిడి పోవును _ 
అట్లు చేను నచ్చే నాళనము వేసీకొంటినే _ నాచేతచే ఆని చెప్పి 
వళితి నే! భవతుశానీ, ఏవం భవతు = ఇటగుం గాక _ దానిని దిద్ది వేసెదను 

య 

ఆనుట, 

కపాలీ (పాడ్వివావలారా, నను భణామి = చెప్పుచున్నాను గదా _ 

మయా ఏవ దృష్టా = నాచేత ణే చూడంుడినది, కిం కోలాహఅం క్రరుత _ ఏమి 
కఠకలము _ అఆలబలము _ చేసెదరు? ఇతి పాడేన లిఖితం (పోఖ్ళుతి = అనుచు 
పాదముతో (వాంతను తుడుచుచున్నా (డు, 

కథం త్వయా జాతం = నీచేత ఎట్లు వఎటుంగ(బడినదడి* నీ వెట్టు 

కనుగొంటివి _ అనుట ,.. = ఆధభకానిమి త్తేం = ధనము కో సము, 
చాహుపాశేన - భుజాల “(పాశేన= (తాంటితో మెడనులిమి _ చంప: 

బడినది ఆని సీ వెమెటింగితీవి ? శవ దర్శనమ్మాత్రమున చంపబడిన _ చచ్చిన _ 
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శ-కా__..హంహో, నూనం వరిళూన్యయా మోాఘస్థానయా 

[గీవాలికయా నిఃసువర్ల కె రాభరణస్థాన సృర్క-యామి. [ హంహోే 

౯వాణం వరికూణాఏ మోాఘట్టాణాఏ నీవాలిఆఏ ణిశువల్ణ కేహిం 

అహలణట్టా శేహిం తక్కేమి ], 

(కేపి కౌయుజ్యత ఇవ. [జజ్ఞది విఅ ] 
తాం జ - 9 వెద శకా_( న్వగతమ్ ) దిష్ట్యా (వత్యూజ్జీవితో 2_స్టి, _అవిద 

మాది శే. [ దిశ్లీఆ పచ్చుజ్లవిదమి, అవిదమాది శే | 
ఉష డె యో 

(శేష్టికా__భోః, క మేష వ్యవహారో 2నలమ్బ తే, (భో, 
కం వసో వవపహోారో అవలవ్చుది ] 

అధి.__ఇహా పీ ద్వివిధో వ్యవహార ః, 

(కేప్థీకా_కీదృశః ? | శేరిపో? ] 

అధి___వాక్యానుసా రేణ, అగ్థానుసాశేణ చు య సాన 

చ్యాక్యానుసా ణ, స ఖు ల్వర్థి_వత్యర్థి భ్వః య శా న్థానుసా రణ 

న వాధికరణిక బుది నిప్పాద్యః, | 
య 

తీటు ఎట్టు 'తెలియంగలదుళశ నూనం = నిజముగా, శూనకూనయా = వాచినదియు, 

మోపుసానయా = నలిపినందున అచట (దుర్చలమగు అచటి తీటు గలదియు నగు 

వా = "మై ను, నిినువణకా క = బంగారులు యె గీ లికయా డ చేత రలు లేకపోయిన సొమ్ము 

లుండ వలయు చోట్ల చేత ను, తకజాయామి = ఊహీంతును, యుజ్య తే ఇవ = నరి 

- _ ఇ స తష 4 | పడునట్లు ఈఊన్నది, దిస్ట్యా (పత్యు జీవిత ః అన్నీ _ సంతోషము! _ (బదికి నానురా 

బాబూ పోయిన (పాణము వచ్చినది నాకు, 

భోః _ చాబులారా, కం ఏషువ్యవహారః ఆవలమ్బ తే = ఎవనిని ఈవ్యవహో 
రము అవఅంబించుచున్నది€ దీనికి సంబంధించినవారు ఎవరు * ఇవా హ్ వ్యవహోరః 

ద్వివిధ = ఏలఅన్క ఇక్క_డ _ ఈవిపయమున కాదా క చ్చేరిలో వ్యవహారము ఇరుచె 

అంగులు, కీద్భశళ = ఎటిది*? ఆవి యెటివి? చాశ్యానుసా రేణ ఉల డె వాక్యమును 
టు లి . 

అను 'సరిం-చినదియు, వాశ్యాథజాము నను సరించినడియు, యః తోవత్ వాక్యాను 

సాశేణ వాక్యమును అనుసరించిన చేదో అది, అథి౯ (_పత్యథిః భ్యః య వాది పతి 
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(కేసీ కాత, ద్యన నృశేనామాతర మవలమ్బ తే వ్యవహోరః, 
[ తొ వనన్ననేణామాదరం అవలమ్ముది నవహారో ], 

అధి... వవ మిదమ్. భద శోధనక, వనన్నసేనామాతర 

శోధ__.త థా. (ఇతి నిష్క-)మ్య గణికామ్మాతా నహ 

(వవిశ్య ) వ ల్యే త్యార్యా. (తధా, ఏదు వదు అజ్ఞా ] 

వృద్ధా గతా మే దారికా మితగ్భహ మాత్గునో యావన 

మనుభవితుమ్, వవ పున రాయు ర్భణతి = “అగచ్చ, అధి 

కరణిక ఆహ్యయతి, త న్నోహాపర వశ మి వాత్శాన మవగణా మి, 

హృదయం మే (పకమ్బ తె, ఆర్య, ఆదిశ మహ్య మధిక రణమలణ్ణ 

వస్య మార్షమ్, [గదా మే దారిఆ మిత్తఘురణం అత్తణో జోవ్యణం 

అనుభవిదుమ్. ఏసో ఉణ దీహాడా భణాది __ “ఆఅచ్చ, అధి 

అరణిఓ నధ్ధా వేది ”, తా మోహావరవసం విఅ అకాణఅం అవ 

గచ్చామి, హిఅఅం మే థరథేది. అజ్ఞ, అచేసేపా మే అధి 

అరణముణ్జవన్న మగ్గమ్ _ 
నా. మాలా నదర rm అతా nn అట లా 

వాధులక. ఏఏ అథకామును అనుసరించినదో _ అది (పాడ్వివావండు బుద్ధితో 

ఊహించి 'తేల్చవలసినది. కావున ఇది యిపుడు మన పనియే, అర్థమును లో (తునక 

దిగి లెస్సగా ఆలోచించి సత్యాసత్యములు లేల్చవలసీనది, శావున ఈవ్యవహార ము 

వసంత సేసత ల్లికి చెందును, 

ఏవం ఇదమ్ = అన్తే ఇది _ అవును అనుట, అను ద్వేజయక౯- = ఏమియు 

కలవర పెట్టక - నీకూంతును ఎవరో నొంతుపీసీకి - చంపినారు _ అని 

తటాలున ఇట్లు చెప్పిన ఎం లేని కలవరము కలుగును, అట్లు కలుగని విధాన _ 

ఏతు ఏతు ఆర్యా = వచ్చును గాక _ రా, రా, అమ్మా _ అనుట. గతా మే డారిశా 

మిత్ర గ్భవాం = నాకూతురు _ నే స్తగాని యింటికి పోయినది, ఆత్మనః యౌవనం 

అనుభవితుం = తన జక్వన (సుఖమును) అనుభవించుటక, ఏష పునః దీఘాజయుః _ 

చుట యా క చ్చేరిఆ'బ్బాయి శిప్పుచున్నాండు _ రా, ఆధిక రణిక(డు పిలుచు 
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శోధ__న త త్యార్యాః (వదు వదు అజ్ఞా]. 

(ఉభా పరి కామతః) 

నోధ___వఫో 2_ధికరణమణ్ణవః, అత్ర |ప్రవిశ త్యార్యా, 

| వదం అధిఅరణమణ్జవమ్, ఏళ్ళే వవినదు అజ్ఞా |. 

(9 త్యుభ" (వవిశతః) 

వృగ్గా-_( ఉవసృత్య ) సుఖం యుష్మాకం భవతు భావ 

వి శాణామ్, [ సుహం తువ్హూణం భోదు భావమిస్పాణమ్ ]. 

అధి__భ చే స్వాగతమ్ ఆన్య తామ్, 

వృగ్గా-_తే థా, [తధా 9 (ఇ త్యువవిష్టా, 

శ కా__( సాకేపమ్ ) ఆగ తాసి వృద్ధపట్టని, ఆగ తాని 
[ ఆగదడాస్ బుడకుటణి, ఆగ దాళి J 

డట 

అధి.__అయే, త్వం కిల వనన్తసేనాయా మాతా! 

వృద్ధాం-అథ కిం 1 [| అధ త్తం] 

అధి___.అ ఛేడాసీం వనన్నసేనా క గతా? 

మహా. 

చున్నాడు అని, కావున మూఛకళా మెక ము వచ్చినట్లుగా ఉన్నది నాకు _ అట్టు 

తోంచుచున్నది _ నా వాద యము దిగులుతో “థరథరి అనుచున్నది! ఉపస్ఫత్య = 

సమీపించి _ వృద లెస్సగా లోకానుభ వము లోక జ్ఞానము గలది _ అధికరణికునికీ 

ఆనవలనీనమాట అనుచున్నది _ పండితులవారికి మిక నుఖము కలుగునుగాక _ 

“సుఖుమొౌ” ఆను (పళ్న మర్యాద కాదు _ “సుఖము అను ఆశీ స్పే సాధువు. సాశ్నే 

పము = తిట్టుచు _ నిందించుచు _ ఆగతా అసీ ,,, = వచ్చినావంయే భోగము 

ముసలి _ ము సలికం కొనక త్రీయా _ ముసలితార్పుడుదానా _. కూతునక మగవానిం 

నాచుకాదాొనా _ వచ్చినావా ! అయ్ = అమ్మా, నీవు వసంత సేనకు అమ్మ వంట, 

అవును _ అథ ఇదానీం ... = ఇపుడు వసంత సేన ఎక్కడికి పోయినది? మతు 
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నృన్దా---మిత గృ హమ్, _[[మిత్తఘర అమ్ | 

అధి.__కింనామదేయం త స్యా మ్మితమ్ ? 

వృష్టా---( న్వగతమ్ ) హో ధిక్ |! హో ధిక్! అతిలజ్జసీయం ఖ 

ల్యీదమ్, ( (వకాళమ్) జనన్య వృ చృనియో 2_య మర్హః, న పున 

న జ జో అభ అభ గి టో 

రథికి రణకన్య, [ హాద్ద్ హాద్ది, అదిలజ్జణీఅం క్ట పదమ్, జణస్సు 

పుచ్చణఓ అఅం అక్టో, ణ ఉణ అధి అరణి అన్స ] 

అధి._అలం లజ్ఞయా, వ్యవహార స్వాం వృచ్చతి. 

(కోపి కా=_వ్యవహారః వృచ్చతి. నాస్తి దోషః, కథయ. 

[ వవహారో పుచ్చది, ణల్లి దోసో, కభేహి |. 
యి 

వృద్ధా కథం వ్యవహారః య డ్యేవం, తడా శృణ్య న్వా 

ర్యమి కః; న ఖలు సార్థవాహవినయద తృన్య నపా, సాగరద త్తన్య 

తనయః, సుగ్భృహీత నామ ఛేయ ఆర్య చారుదత్తొ నాము, (ష్ 

చత్యరే |ప్రతివనతి, త్మత్ర మే దారికా యావనసుఖ మనుభవతి, 

నింటికి. కింనామభేయం = ఏపేరివాండు * ఆమెమి[తముపే రేమి*ి హో ధిక్ _ వో 

ఇసీ ,.. , అతిలజనీయం ఖలు ఇదం = ఎంతయు నీగుపడవల సినది గదా ఇది, 
జ 

జనస్య పృచ్చనీయః ఆయం అథ౯ాః ఈవిషయము ఎవ6డెనను మానిసి అడుగ6వగి 

నదే శాని అధికరణికునికి (ఇట్లు క చ్చేరిలో అడుగ (దగినది) కాదు, 

 ఆలంలజయా = నీగుపడకు _ సిగుమాను, వ్యవహారః త్వాం పృచ్చతి _ వ్యవ 
జ ౧ | ౧ 

హోరము_వ్యా జ్యెము _ నిన్ను అడుగుచున్నది, కథం! వ్యవహారః |! _. ఏమో! వ్యవహా 

రమా యది ఏవం=ఆేతుని, వినుండు ఆర్య మి శులు. ..; ఆర్యుండు వూజ్యు (డు, మి[శ_ 

మణియు పూజ్య చా చకము, కావున మొ త్తి మునకు మిక్కి లియుపూజ్యుండు _ బోగము 

ముసలిది ఎంతయు గిరవముతో అధికరణికలతో మాటలాడును. సాథ౯ావావా 

వినయద త్తీస్య నపా, సాగరదత్తస్య తేనయః నుగృహీత నామ ధేయ ఆర్య చారు 
అలాటి = జాల 

దతోనామ, (శేషిచత్యశే (పతివ సతి .. = నినయదతుని మనుమడు =. 
అటి © అలి 

కవూరు(డు, పేరు (ప్రనిద్ధిగల వాండం ల తెల్ల వాజు గా నే మంచి కేరుగా పేర్కొన 
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[ కధం వవహారో జల ఎవ్వమ్, తా సుణన్తు అజ్జమిస్సా. సోక్ట 

నత్గ బాహవిణఅద తృన్స ణతిఓ, సాఅరదతృ్శస్స తణట, సుగహిద 

కామ హేఓ అజ్జదారుదత్తో శామ, సేభిచత్తళే పడివనది. తహిం 

మే దారిఆ జోవ్యణసుహాం అణుభవది ]. 

శ కా శుత మారె గి" లిఖ్యన్నా మేళా న్య రాణి, ఇ్రారు 

దతేన నహా మమ వివావః, [ శుదం అక్లేహిం లిహీఅ ను ఏ ే 

అక్థృలా, చాలుదతల్స్తేణ శహ మము వివాబే). 

(శేష్టి కా.._.చారుదత్తో మిత మితి నాస్తి దోవః, [ చారుదత్తో 

మిత్రో త్రి ఇక్టి దోసో ). 

అధి....వ్యవహారో ఒయం ఇారుదత్త మవలమ శే, 

(శేష్టి కా... ఏవ మివ, [ ఎవరం విల ] 

వలనీన పుణ్యాత్ముడు _ (శేషిచక్యశే - కోమట్టచాకీలో _ తత్ర _ అక నియింట, మమ 

చారిశా = నాకూంతురుు యావనసుఖం అనుభవతి _ ఇది బోగము ముసలిదాని 

నాజూకు మాటలు _ “యావనసుఖంి అని, ఈముసలి బోగముదానికి మునుఫు 

వయసున *“యావనానుభవము ఉఊండియుండునా ఆతౌత నాయనలతో * చాఖ-గా 

ఎజీంగినట్లు గౌరవమునుగ అయట్లు, నోటినిండ పలుకచున్న ది, వారుద తేన సవా 

మను వివాదః . నాకు వ్యా జ్యేము చారుద త్తునితో =. ఇదంతయు 'వాయంబడును 

గాక, బారుద తం అవలమృ తే _ బారుద తుని అవలంబించీయున్న దా * ఏవం 
అవి ఓ వాతి 

ఇవ = అటువలే నే ఉన్నది _ ఇప్పటికి అట్టు తోంచుమున్నది, ధనద త్త _ ఇది 

(శేషి కాయసులలో (శేషి పేరు కాబోలు, వసంత సేనా అర్య ... = © థి © 
వసంతే సేన 'చారుద త్తీయ్య ఇంటికి పోయినది _ అని _ లిఖ్య తాం 46 = 

పాదః = చ్యాజ్యమున మొదటి భాగము, _పెవిషయము చారుద త్స య్య చెప్పవలనీ 

యుండును, 

MR — 67 
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అధి.__ధనదత్త, వనన్వ్నసే నార్యచారుద తృన్య గృహాం గ 

నేతి లిఖ్య తాం న్వవహారస్య (ప్రథమః పాదః, కథమ్. ఆర్యచారు 

దత్తా ఒవ్యస్నాభి రాహ్వాయయికవ్యః, అథవా వ్యవహార స్మ 

మాహ్యయకతి, భద శొధనక, గచ్చ, ఆర్యశణారుద త్తేం ఎస 

మసం(భాన్స మనుద్విగ్నం సాదర మాహ్యాయ, (వస్తావేన _ 

“అధిక రణిక స్తాం (దష్టు మిచ్చి ? ఇప్, 

వోధ___య దార్య ఆజ్ఞావయతి. (ఇతి నిప్కూ-) నృః, వారు 

దలేన నహ (వవిశ్య చ) వ త త్యార్యః, [జం అక్షో ఆణవేది. 

మారు. ( నిచిన్య ) 

న్లో, వరిజ్ఞాతస్య మే రాజ్ఞా నీలేన చ కులేన చ 

యత్సత్య మిద మాహ్యాన మవస్తా మభిశ జ తే. రా 

కథమ్! = ఎటూ! ఆర్యచారుద త్తః అపి _ చారుద త్రయ్యకూడ మనచే 
అ _0 0 

పీలిపింప(బడవలనీనవాండు _ అంళకిగొప్పవానిం గాడ పిలిపించుటయా అని 

తలపోనికొనుట ఇది, అథవా = అట్టు కాదు _ మనము ఏమి చేయంగలఅము? వ్యవ 

వోరకఃతం ... = వ్యా జ్యెము ఆయనం బిలుచుచున్నది, _ ఇందు ఆయనక సంబంధము 

ఉన్నట్టు లున్నది కావున, నె పరం అసమ్మార నం అనుద్విగ్న ౦ సాదరం _ చెన్ని 

విశేషణములు _ చారుద త్రయ్య ఊరిలో అందట మనసున స్థిరముగా అట్టి క్రీస్రిజా 

(పతిష్టలు గౌరవము కలిగిజకా న్నా డు, “త్వాం (దష్ష మి చృతి” - రమ్మని పిలుచు 

టక గారవంపు మాటలు వే, వేం, 

ఖో, రా శీలేన చ కలేన చ = నడువడిచేతను, (గెప్పయిల్లు 

అని కలముచేతను, రాజా = రాజు చేత, పరెజ్ఞాక స్య = చక్క లగా ఎటుంగ బడి 

నవాండ-నెన, "మే నాకు, యత్ సత్యం = నిజముగా, ఇదం అహ్వానం = ఈపిలుపు, 

అవస్థాం = దుగకాతిని అనంగా “పేదటికమును, అభఖిశజ్క_ తే = సందేహీంచుూ 

చున్నది _ (ఆంతే 

నన్ను రాజు బాగుగా వెటు(గును, నాకీఅమును వెజు6గును, కులమును ఎలు 

గును మణి నాకు క చ్చేరికి ఈపిలుపు ! నిజముగా వాండు చాపేదణికమును సంజే 



నవ మో ౭. జఊ-కి థ్లి! 

( నవితర్కం న్యగతమ్ ) 

న్లో, జాతో పీ కిం ను ఖలు బన్హనవి|పయుకో 

మాశాగతః (పవహాశ్తోన మ యావసీతః 

వా రేక్ష్షణన్య నృప తేః'శుతి మాగతో వా 

యే నాహ 'మేవ మభియుక్త ఇవ (పయామి, న్ 
న. న

 
| త. 

జా = . 

హీంచుచున్నాండు _ అంతే, అనంగా, దానిం బటి నామాంద ఏమో గుమానుపడు 
వ . 

చున్నా౭*డనుట. ఈపిలుపు నాయవసను _ పేదటీకమును _ సంచేహించు చున్నది. 
థి 

నా పేదటికముంబటీ నాకీపిలుపు _ అనుట, 
లు 

న్లో, ౯, బనన విపము కః = నిబజాంధము _ బందినుండీ తప్పించుకొన్న 

వాడు, (ఆర్యక(డు అనుట), మాగాళాగతః _ దారివసమున వచ్చిన వాండు, (నవ 

వాతేన = బండిచే మయా అపనీతః _ నాచే బయటికి పంప(బడి నాయడు అని, 

జ్జతేః కిం _ హీ ను ఖలు = ఎలుంగయడినాండా _ జేగగులవలనంగాని, మేడమిో 

దంగాని మజెక్కడంాని అగపడం దగినచోటనున్న తీనచే సాంతము గాంగాని, 

వఎటుంగ బడినాండా * ఎన్నని ఇది వాని ఇెవికి వచ్చియుండునా * కంటికి 

తోచియుండునా * చాశెకుణస్య = వారులే _ వేంగులే _ కన్నులుగాగల, నృప లేః= 

రాజునకు, (ఎవరివలనం గాని |శుతిం ఆగతః వా = చెవికివచ్చిన దా, ఎంబేని కం 

టితో చూచినాండా, ఎటులేని విన్నాండా* యేన .. దేన = ఏల యిట్టనుట = 

అనగా _ అవాం = నేను ఏవం = ఇట్లు, అభియు క్రః ఇవ = పగ చే పిర్యాదివే 

ఎదిరింపంబడినవానివ లె _ ముదాయివలె నామనసుకు తోంచుచుండ: గా, (పయామిా 

(వీని వెంట) పోవుచున్నా శే! 

బంధనమునుండి తప్పించుకొని యాదారిని వచ్చిన యార్యకుని నాబండిలో 

ఎక్కించి దాంట వేసితి నని (చూచి ఎతింగినాండా రాజు? లేక వీంగులవలన 

విన్నాండా* ఇట్లు నన్ను కచ్చేరికి పిలిపించినాండే _ పేద వెంట. బోవువానివ శె 

పోవుచు న్నా నే. నామనసులో అటు గిలి-గా ఉన్న చే, 

రాజును కచ్చేకిలో విచారించుచోట ఉండుట |ప్రాయికము, ' ఈదినము 

ఏదియో శారణాన లేకున్నను; అధిక రణివ(డు పిలిపించినను రాజే అని, రాజుమాట 

మోద నే అని అనుకొనుట, 



క్ ఫల మృ చ్చ కటికమ్ 

అథవా కిం విచారితేన, అధికరణమణ్ణవ 'మేవ గచ్చామి. భద 

నోధనక, అధికరణన్య మార్ల మాదేశయ. 

శోధ__వ Eg త్యాయ౯ః, [వదు వదు అజ్లో ] 

( ఇతి వరి కామతః, 

వారు.__(నథజ్క_మ్) త క్కి మవరమ్, 

న్లో, రుక్షన్యరం వాశతి వాయసో ఒయ, 

మమాత్యభృ్ళ త్యా ముహు రాహ్యయ ని, 

సవ్యం చ న్మేతం స్ఫురతి (పసహ్యా 

మ మానిమి తాని హీ భేదయస్తి, ౧9 

శోఢ__ఏ త్య తార్యః ఎ. గర మనం భా నృమ్. [ ఏదు 

వదు అజ్ఞో సైరం అనంభ నృమ్ ] 

చారు___( వర్షిక మ్య్యూ[గతో 2_వలోక్య చ) 

అథవా = అఆట్లుగాదు, కిం పిచారిలేన = ఎందులకు ఇట్లు విచారించుట, 

తలపోయుట 8 ఆక్కడిశే _ గచ్చామి = పోయెదను. 

యm 

శో ౧౦, ఆయం వాయసః = ఈ కాకి, రూతు స్వరం = కజకటునిగొంతు 

కలుగునట్లుగా కోపముతోనుంబో లె వాళతి = కాయుచున్నది, అమాత్య భృ త్యాః_ 

(నా సహాయులును నౌకరులును, మాటికి _ పిలిచెదరు _ బయలువెడలిన వానిని 

_ెనుకంచిలుచుట అవశకునము, సవ్యం “నేత్రం = ఎడమ కన్ను, (పసవ్యా = ఎక్క 

వగా _ బలవంతముగా, మౌన్సరాక, స్ఫురతి = అదరుచున్నది, మను = నాథ, 

అనిమిళతాని = (ఈాయనవశకనములు, భేదయ ని హీ = దుఃఖము క లిగించుచున్నవి 
అాటీ అడే | 

కదా, 

స్వైరం _ నెన్ముదిగా _ తో ందరపడకండ, అసం(భా నం = తొటుపడక, 



నవ మోొ2౭. బజ్మ-ి ఫ్లిరి 

న్లో, శువ్క_వృకు స్థితో ధ్యాజ్ఞ ఆది త్వాభిముఖ స్తథా 

మయి వోదయకే వామం చతు న్దోర మనంశ యమ్, ౧౧ 

(పున రన్వత ఒ౬వలోక్య 1 అయే, కథ మయం సర్చః 

శో, మయి వినిహితదృష్టి ర్భిన్న సీలాక్టు నాభః 

స్ఫురిత వితత జిహ్యః శుక్షదంప్టా)చతువ్క-ః 

అభివతతి నరోఖో జహి తొ ధ్మాతికుటీ 

ర్నుజగ వతి రయం మే మార్గ వమూకవము్యుసుప్పః ౧౨ 
భి ౧ FC ని బా 

అవీ చ ఇదమ్, 

వో, ౧౧. ధ్య్వాజ్హ 8 = కాకి కుష్కు_వృకు స్థితః _ ఎండిపోయిన చెట్టు 

మింద (వాలి యున్నది _ ఆపాటికే అది యవళకునము; తథా = అనై _ మటియు 

అనుట _ ఆదిత్య అభిముఖః నూర్యునికి ఎదురుగా తిరిగి (చూచుచు ఉన్నది, 

వామం చతుః = ఎడమకన్ను, అసంశయం = సందేవాము తేక _ నిజముగా, 

ఘోరం = (వీడియో) గొప్ప భయమును, మయి = నాయందు, నామనసున _ 

అనుట, చోదయతి = శేప్రుచున్నది. 

అన్యత & అవలోక్య = ఒండువె ఫుచూచి, అయే = అహో _ కథం = ఏమి! 

ఆయం 'సపజూః = ఇదిగో పాము, 

శో ౧౨ భిన్న నీలాజున ఆభః = పగలందీసిన నల్లకాటుక కాంతి 
కలదై _ పగలందీసీన లోపలీశాంతి మటియు నల్లగానుండును, పెనకాంతీ దుమ్ము 

వెలుతురు మొద 'లెన వానిచే మొౌసీ యుండును _ కావున _ భిన్న అనుట, అయం భుజ 

గ పతిః = ఈెపెనుంటాము, మే మౌగళ౯ాం ఆ(కమ్య సు ప్పః = నాదారికి అడ్డముగా 

దానిని ఆకమించుకొని, నిదించుచున్న ట్రిది = ఇదె అలికిడికి మేలని, సతో 

వః = కోపముగలదె, జహ్మ్త ఆధ్యాతవకి,! _ బుసకు (ఊపిరి విడిచినందులసు 

వంక రయయ్యు, (ఊపిరి పీల్నివందువ) నిండియు ఉన్న కడుపు కలడె . బుసక 

సన్నగిలుచు లా వెకష్కచు నున్న టె, స్ఫురిత వితత జిహ్వ! = ఆడుచు చాగుచు 

నుండు నాలుకలు గలదై, తెల్లని నాలుగుకోజలు (శానంబడుచ్చు గలదై, అభి 

పతతి _ నాతట్టున పరు వెత్తుచున్నది. 



ర్ ఫ్ట్తీ మృచ్చకటికమ్ 

న్లో స్టలతి చరణం భూమా న్యన్తం న చార్ల)తమా మహీ, 

స్ఫురతి నయనం వామో బాహు హు రుసుం శ్చ వికమ తే త్ర 

శకుని రవర శ్వాయం తావ ద్భరాతీ హి నెకశళేః 

కథయతి మహాఘోరం మృత్యుం న చాత విచారణా, 

శో ౧౩. చరణం = పాదము, భూమా న్య స్తం = శేలసెపెట్టణుడినది _ 
య pa.) 6 శ 

నడచుటక్క, సలతి = జాజణుచున్నది. మహీ చ = మతి నేల యన్ననో, న అద౯ 

తమా = ఎక్కువ తడిగా లేదు, వామః నయన$ః = ఎడమకన్ను, న్ఫురతి = అదరు 

చున్నది; బాహుః చ౭భుజమును, ఎడమదియనుట _ ముహుః = మౌటికి, వికమ లే = 

వణకుచున్నది. అయం తావత్ =ఇదిగో ఇది, అపరః ళకునిః చ = మటీయొక పతీయు, 

“నెళాళః = పలుమాణజు, విరాతి సొ = కశకూయుచున్నది కదా, (ఇచెల్ల ను _ ఎ మహో 

ఘోరం = ఎంతయు భయంకరమెన;, మృత్యుం = చావును కథయతి = చెప్పు 

చున్నది _ తెలుపుచున్నది _ అత విచారణా న చ = ఇందు విచారణ వలదు, 

'సందియము లేదు, 

బృహత్సంహిత లోను వసంత రాజశకునమునను ఇట్టివన్ని యు ముప్పు కూర్చు 

నని వెప్పంబడియున్నది, 

దారుణనాద _సరుకోటతోపగో వాయసో మహాభయడః 

- 9 ఐనది దిగ వలోకీ నూ ర్యాఖిముఖో రువకా గ అరా గృృబాణకి 

రాజభయ చోర బన్ధన కలహోః స్యుః పశుభయం వేతి 

ఛిన్నాే 2_జ్ఞచ్చేదః కలవాః కుష్కుద్రుమస్థి లే ధ్వాజ 

నామ స్యాధఃన్నురణ మసకృత్. సజ్జశే భజ్ఞి “క్వాశ్రుస్ 

త "సె స్యె వార్థ్వం వారతి నితరాం మౌనసం దుఃఖ జాలన్, 

RE శె CEE ౪ ఇ 4 ౨ భధ 5 

దశ్నీణ మజ్బ్జం పుంసః (స్త్రీయా శ్చ వామం శుభావవాం న్ఫురిత హో 

ఉ త నేలలో బాటుపాటును అవళకున వే, అనుంగళనూచకము 
జానే | 

స్వపాదయాన స్థలనం నృషాళాం భబ్దః క్వ చి ద్యానపలాయనం చ 

ద్వారాఖిఘా ఆధ్వగళ్ళస్త్ర స,పాతాః (పస్థానభజ్ఞం కథయ ని ని యాతు, 



నవ మోషజ్య- $ ర్ఫ్5్ 

సర్వథా* చేవతాః స్వస్తి కరిష్యని, 

కోధ__ఏ ల్యే త్యార్య: ఇమ మధికరణమణ్జవం |వ్రవిశ 
తాగర (కః, [ఏదు ఏదు అజో, ఇమం అధిఅరణముణవం వవినదు 

యీ జ డే అకక 
———0 

బారు... ( (పవిశ్య నమనా ధవలోక్య ) అహో, అధికరణ 

మజ్జవన్య వరా (శ్రీః ఇహ హి 

న్లో, చినాన క నిమగ్న మన్చి )నలిలం 

భూ తోర్మిశ జ్కా-కులం 

పర్య న చిత్ర ఇారనక మకరం 
హాయి 

నాగాశ్య్వహిం సా శ్రయమ్ 

నానావాశక కజ్క_పథీరచితం 

"కా స్టనర్పాన్సదం 

పవ 

సవళాథా దేవతాః స్య స్తీ కరిష్యంతి = ఎల తెజంగుల చేవతలు మేలు 
య 

జేయ ౫గలరు _ ఈయవశకన పరంపర చూడగా ఇది దేవతలు ఆడ పడవలనీన సమ 
Ge 

యము కాని, మొనుసులు ఏమియు చేయ(జాలిన దని తోంపదు, 

అధిక రణ మణ్గపస్య పరా శ్రీః = కచేరి మండపము _ ఎంత ఆందముగా 

ఉన్నది, 

న్లో, ౧౪. చినాసక నిమగ్న మని) సలిలం = ఆలోచనలో ఆస కి 
గె బి లి ఎవి అక 

కలిగి మునింగిన _ అనగా చింతలో మునిగిన అనుటయీ _ మల్మతుశే నీరుగా గల 

దియు, దూత ఊమికా శజ ఆకవలమ్ = దూత లే అలలును శంఖములును ఏఐ, వానితో 
లి 

కల(గీనదిగా నుండునదియు, పర్య న సిత బార నక మకరం = అంచులలో నున్న 
న మ 

కారుల లెడి మొసళ్ళు పెద్ద చేపలు గలదియు, నా గాళ్వ .*6 = ఏను౭గులు గుకకాలుం 

ఆను (హింస = చంపుజంతునులకు (ఆశయం =) చోటునదియు, నానా 

వాళక ,.. = పలు తేజంగుల కూయు _ పలు తెజుంగుల నొంతులుగల జనులు 

(చూపబృ అనెడు నారాయణపతులు దటము గా చాలియున్న టిదియు, శాయస్తు6 
ణు ఉు ఖై 



596 వము చృకటికమ్ 

సీతికుక్ణాతటం చ రాజకరటం 

-హీంనై )ః నము| దాయ శే, ౧ 

భవతు, ( వవిశ ఖృిరోఘాత మభిసియ నవితర్క_మ్ ) అహాహా, 

ఇద మవరమ్, 

శా, సవ్యం మే స్పన్ల తే చతు ఒరె ఏరౌతి వాయన సృథా 

వన్ధా నశ్చేణ రుద్ధో 2-యం న్వస్పి చాస్మాసు దైవతేః ౧౫ 

తావ త్స)విశామి, ( ఇతి (వవిశతి, 

డను సపళామునకు చోటయివదియు, నీతి తల్ల తటం = నీతులు ఆను (నీతి౯నది 

నదుల చే వీల్చంబడిన _ పొడీిచేయంబడీన గట్టుగ అదియు, రాజకి రణం = రాజే 

"దేవా మే ఐన అధికరణ మండపము కచ్చేరి, హింపసెం; _ చంపుట మొదలగు దండన 

అను (కూరమృగములు గలదియు నె, 'సము(దాయే _ సము దమువ లె ఉన్నది. 

మంతులే నీళ్ళు, దూత లే ఆలలును శంఖములును, ఇవారులే వెంసళ్ళు ఎ 

(న్మకము మకరము _ రెండురకములైన ఒక జాలి జలజంతువులె పర్యాయములవంటివి, 

సమయాన జేటులును) ఏను6గులు గుజ్రాలే చంపు నీటీజంతువుల్కు పలు గొంతులు _ 

పలు భావలు మొటలాడుచు మూణిన జనమే కంకపత్యులు _ రాఫులుగులు _ 

చారాయణపడఈలు _ సముద్రతీరాన మెండుగా నుండునవి, శాయస్థుండు పాము, 

నీతు లే గట్టుంజీల్బునదులు, రాజే చేహూము, ఇవన్నియు కలిగియుండునది ఈమండ 

పము ఒక సము దమే, 

ఇట్లు రకాలవారితో నుండు దీని రామణీయకము సము దమో యన చారు 

దత్తుని, వ్యుత్పన్న మును నాగరక మునెన చీత్తేముం దాంకినది. 

శిరోఘాతమ్ _ గడపయో గుంజయో గోడయో తలకు తగిలినది _ తలకొట్టు 

కొన్నట్లయినది _ (ప వేశమున శిరోఘాతేమును గొప్పయవళ కథనము, 

వ్ ౧౫. అన్ని యవశకునమ లను మరల తీల(చుకొనుచున్నా6డు_ "వే = 

నాక, సవ్యం చత్షంః స్పన్షతే, = ఎడమకన్ను ఆదరుచున్నది _ తథా = ఆెట్ల = 
మణియు అనుట, వాయసః = కాకి, విరాతి = కూయుచున్నది; ఆయం పన్గ్ధాః _ 

ఇదిగో చారి, సెపేకాణ రుద్ధః = పాముచే అడ్డ బడినది, చ = కావున, అస్మాసు 

స్వ న్తీదై వతః _ నారయెడ మంగళము కేవలము చై వమువలన నే. 
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అధి__అయ మసౌ చారుదత్తః, య వవః; 

న్లో, ఘోణోన్నతం ముఖ మపాజ్దవి శాల న్మత్రం 

నైత ద్ధి భాజన మకారణదూపణానామ్, 

నాగేషు గోషు తురగేషు తథా నరేషు 

న హ్యాకృతిః సునదృశ ౧ విజహాతి వృత్తమ్, ౧౬ 

ఇన్ని యవళకునములు ఒక్కుమ్మడియు, మౌటిమౌటికిని అగుట సంభవమౌా శీ 

నంభవమే, ఏల శాదు_* (పకాంతముగానో, వసంతి సేనం దఠంచుకొని నుఖ 

ఫుంగలలు కనుచునో యున్న వానికి ఈకొటుత కెక్కి ంచుట కై న యధికరణికు పిలుపు 

ఇంతే టిని సంభవ మనిపించును, అంతటిది కదా అక నీక ముగా ఆరానున్నయాపడ, 

వాత్యేనింద క కలం ! 

అయం అసౌ చారుద త్తః _ వీంయనో ఆ చారుదత్తుండు _ అన్నివిధాల గొప్ప 

వాడుగా (ప్రసిర్ధులడై. ఉండువాండు _ అనుట, 

వో, ౧౬ ముఖం = మోము, ఘాేణోన్నతం = ఎత్తైన ముక్క గలదియు, 

ఆపాజ్దవిశాల న్మేత్రమ్ _ కడల విశాలములెన కన్ను లుగలదియు; ఏతత్ హి=ఇది = 

ఇది లిక నాండును, అశారణదూవ ణొనాం = కారణములేని నిందలకు _ తప్పులవ, 

నభాజనమ్ = పాతముగాదు, నాగగేషు గోషు తురగేషు తథా నశేషు= నీనుగులం 

దును, ఎడ్డయందును, గుణాలయందును, అట్లే మానునులందును, ఆకృతిః = దూఫముం 

సుసద్భళం = ఎంతయు తనకు తగినట్టి, వృ త్తమ్ _ (మంచి) నడువడినిి న విజహోతి 
A) pa.) 

= విడువడు కదా, 

కవి యీ నాయకునియందమున “ముక్కను ముందుకు తెచ్చినాండు, ఉన్నత 

మెన నాస్క వెడందకన్నులు గల ఈ మొగము _ అట్లు అంత అంద మెనది, మంచి 

నడువడికి ఒక నాండును తో'అంగిపోదు, 

సామొాన న్యము చే విశేషమును సమర్థించుట చే అర్థాంకరశ్యాసము, “ నహ్యో 

కృతిః సుసద్భశళం విజహాతి వృత్తే తమి అను సామౌన్యము చే బారుద తశీల మును 

విశేషము సమర్థింప(బడినది, 

MR — 68 



చారు___భోః అధిక ఎ్ర తేభ్యః న్వస్పి. హంహో నియుకొః, 
అవీ కుశలం భవ తామ్, 

అధి... (ననంభమమ్ ) స్వాగత మార్యన్య. భద శోధనక, 

ఆర్య న్యానన మువనయ, 

శోధ___( ఆనన మువనీయ ) ఇదం ఆననమ్. అ |తోవవిశ 
త్య్వార్యః, [ ఏదం ఆననమ్, వర్గ ఉవవినదు అజ్ఞ ] 

( చారుదత్త ఉవవిశతి. 
శళా___( నకోధమ్ ) ఆగతో ఒసి చే (ప్రీఘాతక , ఆగతో 

2_సి, అహో న్యా య్యూ వ్యవహార ః, అహో ధర్మా వ్యవహార £; 

య చేతనా (ప్రీఘాత కా యాననం దీయతే. (నగర్వమ్ ) భవత, 
నను దీయతామ్, [అఆగచే శి లే ఇర్గిఆఘాదల, ఆగే శి. అహో 

జావ వవపహాోటే, అహో ధ మ్మే వవహాలే, జం ఏదాహ ఇట్టీఆఘాద 

కాహ ఆశే దీఅది. భోదు, ణం దీఅదు ] 

అధి __ఆర్యచారుద త్త, అస్తి భవతో =స్యా ఆర్యయా 
దుహితా సహ (వనక్తిః (వణయః (బీతి ర్యా! 

అధిక తేభ్య ? అధికరణివలకు స్వస్తి, నియుక్తాః = నియోగులారా = 

(పి కాయస్థులా రా, అపీ కళలం ... మోకు శ్నేనుమాళి ఇదం ఆసనం = ఇదిగో 

ఆసనము, అని ఆసనము పెటించుటక ఎంతీయు తొందరడును, ఆంత గౌరవము, 

స్మకోధమ్ = కోపముతో “అతః ఆనీ శే ప్ర్రీయాత్క _ కశారుండు ఆర్య వారు 

దత్తుని నిస్సంకోచము గా ఓరి ఆని నీచుంబో లె వ్యవహరించుచున్నాండు. దానికి 

అధికరణివలు వాని నేమియు అనుట లేదు, వతు శ్రీ ఘాత కాయ ఆసనం 

దీయతే _ వీనికి ఆండుదానిం జంపినవానిక్రి అభియు కునికి ఆసనము వేయించు 

చున్నాడు! శానీలే _ వీని పని పట్రింతును లే. _ అనుట, 

అస్యా ఆర్యాయాః దుహితా = ఈయమ్మకొమొా రృతో, (ప్రసకక్తిః = సం 

బంధము, [పణయః = స్నేహము, (ఫీతిః = (పేమ అధికరణికు (ప్రశ్న _ ఇందు 

స్తూత్ము భేదమునందు తౌత్సర్యము లేదు _ ఇంచుమించుగా పర్యాయములే కాంద 

గును, ఎట్టిదో ఏపాటిదో ఒక: సంబంధము కలదా అనుట, 
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అధి___అన్యాః, ( ఇతి వనన్న సేనామాతరం దర్శయతి, 

బారు. ( ఉళ్జాయ) ఆశే, అభివాదయే, 

వృద్దా__జాత, చిరం మే జీవ. ( న్వగతమ్ ) అయం న 

వారుదత్తః ! సునికీవృం ఖలు దారికాయా యావనమ్, [ జూద, 

చిరం మే జీవ, అఅం సో చారుడతో, సుణిక్టిత్తం క్ట దారిఆవ్ 
జోవ్యణమ్ క్ష గ్ 

అధి... ఆర్య, గణికా తవ మిత్రమ్? 

(చారుదతో లజ్ఞాం నాటయతి ) 

ఫ్ కా 

న్లో, లజ్జయా భీరుతయా వా 

చారిత మలీకం నిగూహితుమ్ 
hr ఎ నవలల చుటనా. 

ఆయం స వారుదత్సేః _ ఈయన ఆచారుదత్ప్తుండు. ధనముకోసము చేను 

మ అవ్వనిం జెప్పినను వినక, ఇతనిమోంద నే చిత్తము తగిల్చియుం డె నే అమ్మాయి, 

అందులకు తగినవా6ే అని యనుకొనుట, గునిశీ పమ్ = చక్క. గా ఉంపంబడిె 

నది, _ ఇలడ పెటివటు దాంపంబడినది, వృదకును వారుదత్రునికి అన్యోన్య సముదా 
య అం ఈం , లాట 

వారము గు ర్రింపందగును _ ఇకని అఫ్ వాదనము, ఆపె జాత = విడ, అచ్చాయి 
Gs 

అనుట ఆశీస్సు పలుకటయు _ ఇంకను చారుడతు(డు అధికరణివనికి జవాబు 
pre] 

పలుక లేదు _ వృద్ధాచారుదత్తుల 'సముదావారవినిమయ మే కొంత రుజువు చేయును, 

మరల క చ్చేరిటే (పళ్న _ గణికా తవ మిత్రమ్ = బోగముది నీ చేస్తురాలు! 

అజ్ఞాం నాటయతి _ సిగ్గును ఆధినయించును _ ఇని యా వేసగానికి ఆభినయిం పుమని 

ఉప దేశము _ అది అసలు చారుదత్తునికి నిజము _ వోర్షము కాదు అనుట కాదు, 

శ్లో ౧౭. ఈయభినయము సిగ్గో, పిటికితనమో కాని _ అజ్జ్ఞయా = సిగ్గు 

చేతనో, ీ కతయావా = పిటికిక నము చేతే నో _ చార్మిత్రం = నడువడిని (డాడ్డడానిని), 



ల్40 మృచ్ళకటిక కొ 

స్వయం మారయి త్యోర్ధ కారణా 

దిదానీం గూహాతి న త ద్ధి భట్రక ః, ౧౭ 

[ లజ్ఞావ భీలుదావ వా 

బాలీ తృం అలీవ ణిగూహీదుమ్ 

శఅం మూలిఅ అత్థ కాలణా 

దాణం గూహాది ణ తహిం భక్త శే ], 

శ్రేఫ్థీకా_ఆ ర్య చారుద త్త, భణ. అలం లజ్ఞయా వ్య 

వహారః ఖ 'ల్యేమః,  అజ్జవారుద త్త, భణాపాూ,. అలం లజ్ఞాఏ. 

వవహాోరో క్ట వసో, 

చారు.__(నలజ్జమ్) భో, అధికృ తాః. మయా కథ మోద్చశం 

వ_క్కవ్యమ్, యథా గణికా మము మిత మితి, అథవా యావన 

ను_తావ రాధ్యతి, న చారి త్వమ్, 

నిగాహీతుం = డాంచుటన _ ఆళీకం = అసత్యాభినయము, భట్రకః = దొర _ దర్శిదుని 
వెక్కి_రించు మాట్క, ఆఅధకాశారణార్ = డబ్బుకో సము, స్వయం మౌరయిత్వా = 

నాంతము'గా చంపి, ఇదానీం గూవాతి = ఇపుడు దాంచుచున్నాండు, తత్ న హి_ 
ఆది చెల్లదు, 

ఆర్య 'చారుద “త్త _ చారుద త్తీయ్యా, చెప్పు, సిగ పడప, ఇది వ్యవహారము 
గదా, నుయా = నాచేత, కథం = ఎట్లు, ఈద్భళం = ఇట్టిది, వ క్షవ్యం = చెప్పం 

దగినది అగును, చాబోం౭టి వాడు ఇట్టిదానిని (పకటముగా వెప్పందగునా, నిజమే 

ఐనను * యథా _ ఏమని యనలా _ గణిశా నను మితం ఇతి _ బోగముది నాక 
మితము అని, అథవా = అట్టు గాదు _ యావనం అత ఆప రాధ్యతి _ జవ్వనము 
ఈవిషయమున తప్పు చేయుచున్నది, న బారిితమ్ = నడువడి కాదు, బోగముదాని 
సంగాతము ఆంత గా శా స్త్రనిషిదము, వారి తాప రాభము గాకున్నను, అతిమా(త్ర మె 

నది పలునురితోడిది అంపటత దోష మే ఆగును _ చార్మితదోప. మే అగును. మతి 
యిఫుడు ఇది అట్టిది కాదు. అది యించుకే _ యౌవనాపరాధ లేశమా(తము _ 
వశ్సేళ దుష్యంతాదుఅ వను భాసళాళిదాసాదులు భోగినులం జెప్ప్పయున్నారు, 
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అధె___ 

నో, వ్యవహారః సవిఘీ్నో 2_యం త్యజ లజ్ఞాం హృది స్ట్ ఆమ్ 

(బూహ్ా సత్య మలం థ్రేర్యం ఛల మత న గృహ్య తె, ౧౮ 

అలం లజ్ఞయా, వ్యవహార స్వా వృచ్చతి. 

చారు_అధికృత, కేన నహా మమ వ్యవహారః + 

ఫకా____(సాటోవమ్ ) అరే, మయా సహా వ్యవహారః 1 

[అల మవ శహ వవహ హాలే ], 

వారు___త్యయా సహూ మమ వ్యవహార ః సుదుస్సహాః. 

కో ౧౮, అయం వ్యవవోరః = ఈవ్యా జ్యెము, సవిఘ్నః = విఘ్న ముతో 

కూడిన దగును _ నీవు జవాబుచెప్పకన్న _ హృది స్థితాం = మనసులో నున్న 

అజ్ఞాం = సీగును, త్యజ = విడువుము. సత్యం (బూహీ = నిజము చెప్పుము, 

_ఛర్యుము, అలం = సమథకాము _ ఇట్టి పట్టుల సాధథకము _ కార్య సాధ కము ఎ 

ఆత్ర = ఇందు అనంగా వ్యవహారమున, ఛలం = మోసము, ఏదేని యుక్తి న 

గృవ్యా తే = ఆంగీకరింపంబడదు, 

నీవు (పతివాదివి ముద్దాయి ఐయున్నావు, నీక తెలియునో తెలియదో; వీ 

జవాబు తేప్పక అవసరము, అది చెప్పకన్న వ్యవహారము సాంగదు, కావున మనసు 

లోని నీగును మౌను, నిజము పలుకు _ ఛై ర్యము కార్యసాధకము, మోసము ఆంగీ 

కరింపంబడదు. 

"కేన సహ మమ వ్యవహార? _ ఎవరితో నాక వ్యా జ్యెము * ఫీర్యాది ఎవరు ర 

శళశారుండు బడాయితో వెప్పుచున్నా (డు _ ఓరి, నాతో రా... 

త్వయా సహా = నీతో, మమ వ్యవహోరః = నారు వ్యా జ్యెము, సుదుస్పవాః = 

ఎంత ఆము కీవల౯ా రానిది అగును, నీతో నేమి! నా కేమి! వ్యవహార మేమి ! అట్టిది 

యొంత యు నుదుస్ఫవాము, 
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ఫ్ కా___అ దే (స్ర్రేఘాతక, తాం తాదృళీం రత్న శతభూషణాం 
వన న్న సేనాం మారయిత్యా, సాం పతం కవటకావటికో భూత్వా, 
నిగూహాసి, [అలే బ్రట్థిఅఘాదఆ, తం తౌడిశిం లఅణశదభూశణిఅం 
వశ న్య శేణిఅం మాలిఅ, శంవదం కవడ కావడి శే భవిఅ ణిగూహేలి ] 

పారు___.అనంబ దః అంగి న ద్ద ఖు సి 

అధి _ఆర్యచారుద త్త, ఆల మేన, (బూహ్ి నత్యమ్, 
అవి గణికా తవ వితమ్? 

వవారు.___ఏవవ మేవ, 

అథి_ఆర్య, వసన సేనా క్వ. 

చారు... గ్భహాం గతా, 

గేఫీకా__కథం గతా, కదా గతా, గచ్చన్తీ వా శే 
సానుగ తా, 

వారు___ ( స్యగతమ్ ) కిం (వచ్చ్భన్నం గ లేతి (బవీమి, 

అరే (స్ర్రీయాతక ఎం, = కరి ఆండుదానిం జంపినవాండా, ఆెపెను, అట్టి 
దానిని _ అందగత్తెను పడుచును _ లెక లేని రతనాల యలంకారముల నలం 
కృతను, వసంత సేను మౌొరయిత్యా = చంపి, ఇపుడు మిక్కిలి మోసము అవలం 
బించినవాండ వై, దాంచుచున్నావురా ! 

అసంబదః _ (ఒండొంటికి అదుకని _ సంబంధపడని _మాటలవా(డవు _ 
ఖలు అనీ _ కదా అగుచున్నావు, 

అలం అనేన = వానితో చీమి? (పోస) చెప్పు నిజము బోగముది 
నీక మితమౌ * ఏవ మేవ = ఆలాగే _ అవును అన్నమాట, వస న్తసేనా కర = 
వసంత సేన ఎక్క_డ% ఇంటికి పోయినది, కథం గత్వా కదా ... = ఎట్టు పోయి 
నది 9 _ బండిలోనా నడి-చియా _ అనుట, ఎప్పుడు, గచ్చ ప్రీ వా కేన అనుగ తౌ _ 
పోవుచున్నది ఎవరిచే వెంబడింపంబడినది ?* ఎవరు తోడు కిం (పచ్చన్నం గ కేతి 
(బ్రవీమి? రవా స్యము-గా పోయినదని వెప్పుదునా * గృవాంగ తా = బంటికీపోయి 
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చారు... గ్భహాం గతా, కి మన్య ద్బపీమి * 

శ-కొ___వముదీయం పుష్పుక రణ్ణ క్లోద్యానం (వవే శ్యార్థ 

నిమితం బాహుపాశబలాత్కాచేణ మారితా. అయే సాంవతేం 

9 బధ లా అగ ఆ | వదసి గ్భహం ౫ వేతి, [ మమ కేలకం పువ్ఫక లణ్ఞుక జిర్హుజ్జాణం 

వ వేళిఅ అత్థణిమిత్తం చాహుపాశ బలక్కా-. లేణ మూలిదా, అవ శం 

వదం వదళి ఘలం గే త్రి |, 

మారు...ఆ 8 అనంబద్ద| వలాపిక్ 
థి 

నో, అభ్యువీతో ౭_సి నలిలై ర్నబలాహకానాం 

వాపా్మాగవతనదృశం భృశ మన్నరాలే 

నది _ ముజేమి చేప్పుదును * తనతో రాతి గడపినది, తాను తోంటపపోవుచు, 
రతశాంతనిదితను లేపక్క లేచినపుడు తన కడప తోటకు బండిలో పిలుచుకొని 

రమ్మని చెప్పి పోయినాండు _ మజణి యిఫుడు చంపబడిన దని వ్యవహారము జరుగు 

చున్నది _ కావున తన యేపా౯ కెల్ల ఏమయినదో తనక తేలియదు _ ఆవివరము 

లేవియు అప్ప ష్టముగా వ్యవహారాన ఇెప్పంగాడదు _ ఎట్లు పోయి ఎట్లు వచ్చునో. 

మటియు వసంత సేన తన కడకు రావలయు తన బండిలో ఆర్యవండు తప్పించు 

కొన్నవాండు వచ్చి శరణాథి౯ యెనా(డు, దాని వివరములును తాను అప్పు డేమియు 

విచారింప లేదు, తన బండిలో అర్యవండు ఎక్కి నది వర్థ మౌ నకుండు ఎటుంగ క 

వసంత సేనయే అనియనుకొన్నా (డు, స్టావరకండు చేటుండు తన బండిలో కలిగిన 

వసంతే సేనవలని బరువును గు రింపక, తన యలసటవలని (భాంతి అట్లు బరువుగా 
దె 

తోంచుట అని వాడును వసంత సేనం బరికింపండు, నిజముగా చారుదత్తునికి సవజా 

మును గందరగోళముగా ఉన్నది, కావున _ వ్యవహారమున ఈపాటి యిట్లు చెప్పు 

చున్నాండు_ ఇంటికి పోయినది _ ఇది తా నెటింగినది _ సత్యము _ దోపుము. లేనిది 

యగునని. 

అ సమృద్ధ (పలాపిక్రా ఎ అసంబద్ధములం (బేలువాండా, 

నో, ౧౯ వలావాశానాం = మేఘములయొక్క_, సలిలెః = నీళ్ళతో _ 
వానతో, న అభ్యు హ్రీత ః అసి = తడుప(యబడిన వాడవు గావు, _ ఇప్పుడు చాన 



544 వు చ్చ కటికమ్ 

మి శై ్టతే దానన మిదం భవత సభా హీ 

హేమ నృవద్గ మివ నివ్ప)భ తా మువె తి, ౧౫ొ 

అధి. ( జనా స్మికమ్ ) 

న్లో, తులనం మాది రాజన్య నము[ద్రన్య చ తారణమ్ 

గహణం వాసిల స్యేవ చారుదత్తన్య దూపషణమ్, ౨౦ 

( (వకాశమ్ ఆర్యచారుద త్రః క్షు ల్యనా కథ మిద మశకార్యం 

కరిష్యతి. (“ ఘోణా ” ఇత్యాది పఠతి) | 

కోటియ లేదు _ మణీ, భవతః ఇదం ఆననం = నీయీ మొగము, అన్త్నరాశే = నడుమ _ 

బొమలకను నెసటికిని నడుమ అనుట, భృశం= ఎంతే యు, చాపా[గ పత,సదృళమ్ = 

చాపమను పవ్నీయొక్కా 'జెక్కు_అకొొస్క, ఎంతయు నలుపపెనది _ దానికిసమానము గా 

నున్నది, ఏతత్ = ఇది, నీమాట, వటి ట్రి యబద్దము, కథా ఫూ = అశ్టుళదా, (ఇదం 

ఆననం) హేమన నృపద్మం ఇవ = -హీమంశస్త (మంచుక మౌడిన ) కమలమువ లె, 

నిప్పరిభ తాం = కాంతి లేమిని, ఉపెతి = పొందుచున్నది, 

నీ మొగ మే నీవు చెప్పునది అసంబదము _ మిథ్య అని తెలుపుచున్నది, (నీవు, 

ఎంత విజ్రవీం/గచున్నను) నొసట ఆశెమరు కాటుశేమి * (వాన పరిసినదా€) 

చాపము చాపిన జెక్క_ల కొనవలె (కాటుకంత నలుపుగా, మంచుక మౌడిన 

తామరవలె నున్న టే మొగము అదేమి! 

వో, ౨౦ బారుడ త్రేస్య దూషణమ్ = చారుద త్తునియందు దోషము _ 

పాపము _ చెప్పుట _ రుజువుచేయుట, అ (దిరాజస్య = పెనుగొండనుు, (అచలమును) 

తులనం ఇవ = కదల్పుట _ ఊపుటవలె, సము దస్య తారణం ఇవ-= సము[దమును _ 

పారాపారమును _ ఆవలిగట్టు లేని దానిని, దాంటుటవ లె, అనిల స్య (గవాణమ్ ఇవ = 

(గ సదాగతి సమిరణ”" అనయడు) గాలిని. పట్టుకొనుట _ నిలుఫుటవ లె, 

అసాధ్యము అనుట _ అని జనాంతికక్ _ అధికరణికండు వానికచ్చేరి 

వారితో ననుట _ ఇతరులు వినకుండునట్లు, 

ఆర్యచారుద త్ర 8 ఖలు అసౌ = ఆన్ని మేలిగుణములకు ను ఆవాసము అందును 

విశేష ముగా దాన దయా దామీణ్యములన నెలవు అని (పనీదుడుగదా _ అనుట, 

కథం ,.. = ఇట్టి కూడని పనిని ఎట్లు చేయును? ఇది నమ్ము6దగ ని దిగా ఉన్నది, 
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శకా__కిం వక్షపాతేన వ్యవహోరో దృశ్యతే, [కం వక 
వా దేణ వవహోనే దీశది ] 

అధి. 

శో వేదారన్ధా న్పా/కృత న స్క గం వదసి న చ తే 

అన్యా సివతీతా 

మధ్యా శే హ్న్నా పీకు జే ౬ర్క-౦ న తవ సహాసా 

ద్భపి ర్వి చలి తొ 

దీప్తాగ్నా పాణి మన్నః &ీవసి న చ శే 

దగ్గ భవతి నో 

చారకా ఇవ్య్చారుదత్తం చలయసిన తే 

చేహం హరతి భూః, ౨౫ 

కిం పకపా తేన ఎల = ఏమి పక్షపాత ముతో వ్యా జ్యెము విచారింపంయడునా* 

అపేపా ... = తొల౦స మూరుండా, 
న 

న్లో, ౨౧. (పాక్ళతః _ తవ్కవవణకామువాండవు, చేదాథాకాకా = 
జేదములందలి విషయములను, వదనీ = వెప్పుదువు. చ _వటీ, తే జిహ్వా = 

సీనాలుక, న నిపతితా = పడదాయ, మధ్యాహ్నే = మట్టమ ధ్యాహ్నా మున 

అకకాం, వీతసే = సూర్యుం జూాతువు; తవ దృష్టిః = వీచూప్రు సవాసా = 

అపుడే తటాలున, న విచలితా = పోలేజే! దీప్తాన్నా = మండుచున్న 

నిప్పులో, అ న్లః = (జ్వూఅఆ) లోపలికి పాణేం వీపనీ = చేతిని చేయుచున్నావు, 

చ = మలీ స=ఆది లే = నీకు దగః నో భవతి = శాలిపోలేదే! 

ఇారి తౌత్ = (పనీద్ధినొందిన్ఫ నడువడినుండి,. చారుద త్తం = బారుదత్తుని చల 

యనీ = ఊపుదువు _ (మట్రీ తే చేహం = సీదేవామును భూః = భూమి, న 

వారతి = లోంగొని వూడ్సుకొ నకున్న టే, 

చారుదత్తుని వ్యపదేశ మేమి, వాండు ర్ట గ్ర్రీవాక్యే చేసినాం డనుట ఏమి! 

ఎంత విపరీతము! ఎంత పాపిష్టము ! మహాపాపములు చేసినవారిని అప్పుడే అవి కొటి 

అడ గాచు౯ా నే, మణీ నిన్ను భూమి లో (గొనకున్నటే_ నీవు పూడిపోక యున్నా చే, 

MR — 69 
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ఆర్యచారుద త్రైః కథ మి కార్యం కరిష్యతి, 

శ్లో క్ర ఖత నము దముదకోచ్చ )యమాగత్ర శేషం 

దత్తాని యేన హీ ధనా న్యనచేకీ తాని 

న |కేయసాం కథ మి వైకనిధి ర్భహాత్మా 

పావం క రివ్యతి ధనార్థ మ_వై రిజుష్టమ్, ౨౨ 

వృద్ధా_హకాళ, య _సృడాసీం న్యానీకృతం సువర్ణ భాల్డం 

రాత చెర రవహృత మితి తెన్య "కార కా చ్చతుఃసనముదసార 

rn 

అవరవణుజకా(డు వేదము పలికిన నాలుక (వయ్యును! మిడియెండ సూర్యుం జూచిన, 

కన్నులు (గుడ్డి ఐపోవును _ ఆట్లట్లు సద్యః ఫల మొసంగు "నే _ చారుదత్తునిమి లద నిట్లు 

చెప్పుచున్నా జే _ ఇది వానింబోలినది _ నీవు పూడిపోదువు ! 

వో, ౨౨, యేన = ఎవని చేత, సము దం = సము దమును, ఉదక 

ఉ చృ్యంయమౌ త్ర శేషం =|నీటిసెన్క_వమ్మాత్రము మిగులునట్లుగా _ ఒక రత్న మెనను 
మిగులకుండ, కృత్వా = వేని ధనాని = ధనములు అనపేేన్నీ తాని = కోరంబడ 

నివి సయితేము _ ఆడుగనివారికి సయితము, (దత్తానిహి = దానము చేయంబ డెనో, 
సః _ అట్రివాండు, (శేయసాం ణా పుణ్యక మాలకు, ఏకనిధిః = ఒక్క పా6ంతజ: 

మహాత్మా = గోప్ప మనస్సు అత్మ కలవాండు, ధనాథ౯౦ = డబ్బుకోసము, ఆవీర 

జాస్ట్రమ్ = ఎవంజేని పంద సేవింప _ చేయవలనసీనట్టి, = పాపం = పాపమును _ 
(స్ర్రేవాత్యను, కథం ఇవ = ఎటువలె, కరిష్యతి = వేయంగలండు * 

రత్నాకరము వట్టి నీ రాకర మగునట్లు గా, భనములు, కోరనివారిని 'సయి 
తము పిలిచి పిలిచి దానము వేసిన వాడు చారుదత్తుండు _ ఉజ్జయినిలోని పుణ్య 

కార్యము లెల్ల _. చెబువులు (తీవ్వుట, 'జీవళములు ప్రతిష్టించుట - స్మతౌలు 

ఏర్పరుచుట _ మొదలగునవి, చేసినవాడు, గొప్పమనస్సు స్వభావము గలవాడు, 
భనముకిోోేసము ఎవంజేని పందవం దగిన, |. స్ర్రేవథంబోని పాపము చేయునా? 
(ఎవరు నమ్ముదురు €) 

హతాశ _ ని భాకాగ్యు డా, ఎవడు ఆప్పుడు ఇల్ల డ పెట్టిన బంగారునగను 
దొంగలు ఎత్కకొనిపోయినారని, దానికి బదులు చాలుగుసము|ద్రమల యు సారము 
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భూ తాం ర త్నావలీం దదాతి, న ఇదానీ మర్ధక ల్య్వవ రృన్య కార ణా 

దిద మకార్యం కరోతి! హా! జాతే ఏహి మేపుక్తిి, [ హదాస, 
జో తదాణిం గానీకిదం సువణ్ణభణ్ణఅం రతిం చోగరేహిం అవహిదం 

త్రీ తస్ప కారణాదో చదున్పముద్దసారభూదం రఅణావలిం చేది సో 

దాణిం అతక లవ త నృ కారణాదో ఇమం అకజ్ఞం క శేది, హా! జాదే, 
ధు ౧౧ ౨ ర్ట 

ఏహి మే పుత్తి, ]: (ఇతి రోడితి, 

అధి_అర్యచారుద త్త, కి మసౌా వ ద్భా్యాం గతా ఉత 

(వవహశేన (1 

వారు___నను మమ (వత్యతం న గతా, త న్న జానే కిం 

పద్భా్యం గతా, ఉత [వవహాశే నతి, 

((పవిశ్య సామర్థ*ః) 

పీఠ 

క్లో, పాదవహారవరిభవవిమాననా బద్ధగురుక వై రన్య 

అనుశోచత ఇయం కథ మపి రాతిః వభాతా మే, ౨౩ 

అని చెప్పదగిన, కొజుత లేని వలగల రత్నాల పహోరమును ఇచ్చినాండో, ఆట్టి 

వాండు, ధనమను చలిదియన్నముకోసము ఈ, కూడని పనిం జేయు నా 2 అయ్యో 

(నా బిడ్డా, రాజే నాకూంతురా |! 

ఆర్యచారుద త్త ... = చారుద కయ్య, ఆమె కాళ్ళతో నడిచిపోయినదా, 
అంటీ అటో 

లేక బండిలో పోయినదా * 

నను _ అయ్యా, మమ (ప్రత్యేకం ... = నాకన్నుల యెదుట ఫో లేదు, 

కావున ఎటు6గ ను పొదాలతో పోయినదో, "లేక బండిలో పోయినదో, 

(ప్రవిశ్య సామర్ష ః _ (అప్పుడు సమయానికి (ప్రవేశించి కోపముతో వీరకండు _ 

ఆర్యపని పట్టుకొన వెదకుచున్న సకాకారు ఊరిశాంపుదారివారికి నాయకుడు, 

శ్లో ౨౩, పాద్యప్రహార ... =శాలితాంపుతో అవమౌానించుటకను, (పో రా 

వట్టి కక్కవు నీవు అని తూలగాడుటకను ఎంతయు పెద్ద పగ పూని వానిని 
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[ పాదవ్బహోర వరిభవవిమాణణా బద్ధ గురుఅ వేరస్స 

అణసోఅన్హన్స ఇఅం కథం పీ రత్తీ వభాదా మే] 

తె ద్యావ దధికరణమజణ్ణప మువసర్పామి, (|వవేస్ట్రకేన) సుఖ 

మార్యమిి శాణామ్. | తా జావ అధిఅరణవణ్ణవం ఉవనసప్పామి, 

సుహం అజ్జమిస్పాణమ్ |, 

అధి___.అయీ, నగరర మాధికృతో పీరకః, ఏీరక, కి మాగ 

మనవ యోజనమ్ ? 

ఏర__హీ, బన్టన ఛేదననం భమ ఆర్యక మన్వేషయక్ ౨ అవ 

వారితం వవహణం [వజ తీతి విచారం కుర్వ న్న న్యేషయక, 5 అతే, 

త్యయా ప్యాలోకితమ్, మయా ప్యాలోకితవ్యమ్ ' ఇతి భణ న్నేన 

చన్షనమహాత్తర కేణ పాదేన తాడితో ఒస్మి, వత చ్చు) త్వార్య 

మి శాః _వమాణహ్ి, (హీ, బనణభేఅణనంభ మే అజ్జకం అశ్టేననో, 

ఓవాడిదం పవహణం వచ్చది త్రి వీఆరం కరన్తో అశ్చేసనో, “అరే, 

 బననాననుటనినాలా తనా 

తల(చుకిెని దుఃఖించుచున్న నాక ఈర్షాతి ఎట్లో తెల్ల వాటినది, తత్ యావత్ అధి 

కరణమణ్ణపం ... = కావున అధికరణమండపమునకు గన పోయొదను, (ప్రవిష్ట్రకేన = 

(పశేశించుటతో _ అనయా (శ్ర వేశించుటను అభినయించి, నుఖం ఆర్యమి(కాణాం = 

అయ్య గారలక "పెద్దలకు సుఖమా ౪? అయీ = ఓహూ, బనన 'భేదన సంభమే _ 

కారాగారము పగులంగొట్టుట వలని (యాయూారి) = తొట్రుపాటున _ గందరగోళ 

మున _ ఆర్యకని వెదకుచు, అఆపవారితం (పవవాణం (వజతి _ ఇది ... = మూయ 

బడి _ లోపల ఎవరున్నది బయటికి తెలియనీక _ బండి పోవుచున్న దని విచారిం 

చుచు వెదకచున్నవాండు, ఓరి నీచేతను చూడ!(బడినది నా చేతను (సోదా చూడ. 

బడవలె నని చెప్పుచుశే చందనకమవా తీరుని చేత శాలితో తన్నంబడితిని, ఏతత్ 

శ్రుత్వా ఆర్యమి(శ్రః |ప్రమాణమ్ = దీనిని విని అయ్యగారు ఇందుక ఏమి సేయ(దణనో 

నిర్ణయింతురు గాక 



తువ వి అలోఇటచే, మవ వి ఆలోబ్హదవ్యో * తి భణ 

మహాతరవణ పాచేణ తాడివో మ ఏదం సుణిఅ అజ్జమిస్పా 

వమాణమ్ |, 

అధి.__భ ద, జూనీ సే. కన్య త్ర త్స )వహాణ మితి ? 

ప్క్ర__అ స్యార్యచారుద తృన్య వన న్నసే నారూఢా పువ్చు 

కరణ్ణక జీర్ణ ద్యానం కడితుం సీయత ఇతి (వవహణవాహా కేన 

క థితమ్,  వఇమన్ప అజ్ఞణారుద తృస్స, వనన సేణా ఆరూణా పుష్ప 
oO 

కరణలఅజిణుజాణం కీలిదుం ణీఅది తి వవహాణవాహవణ కహిదమ్ ]* 
య రాణా — 

శ -కా___పున రపి (శుత మాన Ss [పుణో వి శుదం అశ్జోహిం] 

ఆధి... 

Na) he ల ఇళ వన వ్ర 
ERR వహ భో నిర్భలజ్యోత్నో రాహుణా (గన్య లె ్ధన్తీ 

జలం కూలావపా తేన [వనన్నం కలుపూయ సే, ౨రో 

అస్య ఆర్య చారుద త్తస్య = ఈచారుద త్తేయ్యది, సంత సేన ఎక్కి 

ఉన్నది. ఫుష్పుకరండక జీణోళాద్యానమునకు ఆమె ఆటలాడుటకు తీసికొని 

పోంబడుచున్నది అని బండితోలు వాని చేత వెప్పయిడినది, 

జని 9 ఇ అ ్ట్ 9 ప్రనః అపి (శ్రుతం ఆర్యెః ల అయ్య గారలు మరలను విన్నారా? 

చారుడతు (డు తాను కంటితో చూడలేదనియు, శాలినడకతో పోయినదో 

బండిలో పోయినదో ఎటు(గననియు చెప్పి నాడు. ఇపుడు వసంత సేన అతనిబం 

డిలో ఎక్కి పుష్పక రండ కోద్యానమున క (కాముని ఆటలాడుటవ పోవుచుం డెనని, 

బండి వానిమాట _ తాము విన్నట్లు విరకండు చెప్పినాడు, అధికరణిపనికి "పెద్ద 

'సందియము ఏపజాడినది, చారుద త్రయ్య అబద్ధము చెప్పుచున్నట్లు తోంచినది, ఇది 

రుజువనియే తోంచుచున్నది _ సకాకరు ఊరిగ స్తువారు పట్టుకొని చూచి చెప్పిన 

మాట, 

వో, ౨ర, భోః _ అయ్యా, ఏపః = వీండుగో, నిమజా లజ్యోత్సః = తేట 

తెల్లని వెన్నెలగలవాండు, శశీ = చంద్రుడు రాహుణా (గస్యలే = రాహువుచే 
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పరక, వళ్చా దిహ భవతో న్యాయం |ద్రక్యోమః, య వఫో ఒధి 

కర ణద్యా ర్యశ్వ సివ్ఫతి, త మేన మారుహ్యా గత్వా పువ్చక రణ్ణ 

కోద్యానమ్, దృశ్యతా మనస్వి తత కాచి ద్వివన్నా (స్రీ, న వేతి, 

5 వ : తై కి (వ వెర-టయ దార్య ఆజ్ఞా యతి, (ఇతి నిహా) నః (ప్రవిశ్య 

చ) గతో ఒనస్ఫి తత, దృష్టం చ మయా స్ర్రీక లేవరం శ్యావదై 
ర్విలున్ను ఫ్రమానమ్, [జం అజ్ఞా ఆణ వేది. గదోష్ట్మా తహిాం, దిట్టం 

చ మవీ ఇల్థిఆ కలేవరం సావవహిం విలుమ్న నృమ్ 1], 

(శేఫ్టికా....కథం త్యయా జ్ఞాతమ్ (ప్రక లేవర మితి, [కథం 

తుఏ జాణిదం ఇత్టిఆక లేవరం త్రి ] 

అ 

(మింగ (బడుచు న్నా (డు _ జలం = (ఏటి) స్రు, (పసన్నం = తేటగా ఉన్నటిది, 

కూల అవపాలేన = గట్టు (విణీగి [కింద (నీటిలో పడుటచేత కలుహాయలే = 

కలంగిపోయిన దగుచున్నది, 

చారుద త్తీయ్య శతెలివెన్ని అతోడి చందుండు అని అనుకొనుచుండ.గా, 

రాహువుపట్టుచున్నట్లు, అక నిబండిలో ఎక్కి వసంత సేన పుష్పుకరండకమునకు 

అతనితో (కాను [కీడలాడుటకై పోవుచుండినది అని (ప్రబలసామ్యేము పలుక 

బడినది, బండిని పట్టుకొన్న వారు చూచినవారు విడిచినవారును, ఐన సకాకారు 

గుల్మాధి కారులు చెప్పుచున్నారు, బండివాండును ఆమాటయే చెప్పినాండనియు 

ఇప్పుచున్నారు ఇంక నేమి కావలయును రుజువు * 

వీరక, పశ్చాత్ ఇవా ... = వీరక, తరువాత నీన్యాయమును విచారింతును, 

ఇదిగో కచ్చేరివాకిట గుజ్త మున్నచే, దానిని ఎక్కి ఫుష్పుకరండక _ ఊద్యానమునక 

పోయి చూడు, అక్కడ ఎవతె ఐనను ఆడుది చచ్చియున్నదా లేదా అని, 

వీరవ(డు అౌ్టే పోయి మరలివచ్చి చెప్పుచున్నా(డు_గతః అన్ని తత్ర ... =అక్క_డికి 

పోయితిని, : నావ పీక లేబరము, హీం|సముల చేత _ కుక్కు_లచేతను, నక్కల 

చేతను మటియట్టి వానిచేత పీకి తిని జేయ(బడుచున్నట్లిది ఆగపడినది _ చూచితిని, 
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పీర___సావ శేమైః కేశహ సృపాణిపాణై. రువలవీతం మయా, 
[ సావసేసేహిం కేనహళత్ణ పాణిపా బేహిం ఉవలక్టి దం మవ ], 

అధి. అహో, ధి గై గమమ్యం లోకవ్యవహారన్య 

న్లో, యథా య ేవం నిపుణం విచార్య తే 

తథా తథా నంకట మేవ దృశ్య తె 

అహో సుసన్నా వ్యవహారసీత యో 

మతి స్తు గౌః వజ్క_గ లేవ సీదతి, ౨౫% 

సామ్యము _ చారుద త్ర య్యక (పతికూలము గా ఎంతే బలము పొందుచున్నడి! 

విరకుండు అధికరణిననిమాటమింద పోయి వచ్చినవాడు _ పోకయే చూడక యే 

అబద్ధము ఇెప్పుననుట పొసంగదు, నిజముగా అఆపీనుంగు విటునికి అవశకనభయము 

కలిగించిన, ఇెట్టుపడ గా దాని క్రింద(బడి చచ్చిన, యాడుదానిది కా(బోలును, సావ 

"జేసె! ... = మిగుళ్ళతో. గూడిన వెండుకల మొ త్రము _ కేళహస్పమనంగా కేళ 

పాకము _ వెండుకల మొ త్రేము. ఉపలతహ్ = గుర్తు పట్రంబడినది, 

న్లో, ౨౫. ధిక్ _ ఇసీ, లోకవ్యవహారస్య వైషమ్యం = లోకవృ త్రేము 

ఎంత పూవో౯ త్తర వె షమ్యము _ విరోధము కలిగి యున్నది _ ఇదం _ ఇది, 'చారుతుని 
మ నాల 

వృ త్తము యథా యథా = ఎట్టెట్లు, నిఫుణం = "బే ఫప్రుకాతో, విచార్య లే = పురి 

నీలింపంబడు చున్న దో, తథా తథా = అట్లట్టు, ఆంతంత, సంకటం ఏవ = చిక్కే, 

దృశ్య తే = అగ పడుచున్నది, తోంచుచున్నది. సాతమ్యుముమోంద సామ్యము అత్యంత 

పతిహూలముగా ఏప౯క౯ాడుచున్న ది వారుద తీయ్నుమో'దికి అహో _ ఆళ్ళ్శర్నము, న్ ఎ అనీ చిలీ 
వ్యవహారనీత యః = వ్యవహారమౌగ జాములు, సుసన్నాః _ ఎంతయు అడ గారి 

పోయినవి. మతిః తు = బుడియన్ననో, పజ్బు_గ తా = అడుసులో పడిను గః = 

ఇవ = అవువలె, సీదతి = |కుంగుచున్నది, 

చారుద తయ్యయో అంతటి వ్యపదిమ్సుండు _ ఆట్రివానిమో6ద వీ వాత్య 
నో లు లు ey 

చశీరము మోపంబడినది, అది రుజువును అగుచున్నది కాని మనసుమా(తము సమాధాన 

పడక ఉన్నది. ఎక్క_డనో పొరపాటు ఉండవలయును, అది కనిపట్ట రాక 

యున్నది, వ్యరహారమౌగ ౯ ములు అడ గారినవి, బుద్ధి; (ప్రసారము లేక, ఊహ లేక 

అడు సులో పడ్డ ఆవువ లె (కుంగిపోవుచున్న ది, 



రల మృచ్చకటికమ 

బారు ( న్యగతమ్ ) 

న్లో, య ఛెవ పుష్పం (వథ మే వఏకాసే 

సమేత్య పాతం మధుపాః వతస్సి 

ఏవం మనుష్యున్య వివతి కాలే 

భే ప్యునన్థా బహులీభవ న్ని, ౨౬ 

అధి__ఆర్యచారుద త్త, సత్య వమభిధియ తామ్, 

మారు. 

న్లో, దుస్టా కా వరగుణమత్పరీ మనుష్యో 

రాగాన్లః పర మిహా హను కామబుద్ధిః 

శో, ౨౬ యథా ఏవ = ఎట్లుగా పుష్పం = పూవును (పథ మే వికాసే= 

(అది విరియ దొడంగం౫ాననే _ వాసన లేవందొడయగ్గ గానే, మధుపాః = తుమ్మె 

దలు, సమేత్య = గుంఫుగూడి, పాతుం = (మరందముం) (దావ, పక ని యూ 

వాలునో ఏవం = ఆటీ, మనుష్య స్య = మానవునికి విప తెశాలే = విపతు య 

ఆపద .. నాళేసనము వచ్చినప్పుడు, శి చేసు = రం థములందు, _ తప్పులందు, 

ఆఅనభథా౭౯ా$ = కీడులు, బహులీభవ న్ = = “పక్కు_గా పేరును, 

చారుదత్తుండు ఎంత యు కెరినిగలచాలడే కదా. ఆ యవశకునములం జూచి 

నాడు _ ఇక్కడ ఈ నేరము మోపంబడినాండు, దాని రుజావునక తాను ఎట్లును 

(పతిఘటింప లేని సాత్యుము బలముగొనుచున్నది, ఇది కేవలము దై వచేష్ట యని 

త అంప నేరనివాండు కాడు, తన బండి, తన బండివాడు వసంత సేన, ప్రప్పకరం 

డము, స్కీ. వము - ఇవి యెట్టి మూయరాని రంధ్రములు ! అనథకాములు ఎట్లు 

పీరుకొొనవు ! 

అర్యచారుద గ్ర త _ చారుద _ర్తయ్య,; నిజము చెప్పు. 

వో, ౨౭, యః మనుష్య ః= ఏమానిసి, దుహైత్యా= (తాను దోషములుగలఅ 

స్వభావముగల వాండు, పరగుణమత్సరీ= పరుల (రూపొదడార్యాది గుణములందు మచ్చ 

రీండు, చలముగ అవాడు రాగానః = (ఒక తెమోంది రాగము చేత మటి కన్నులు 

శాననివాండుు ఇవా = ఇట. (ఆసందభ౯మునన్రే, పరం = ఇతరుని _ దానే 

కానివానిని, వా న్తుకామబుద్ధిః = చంపవలయునను కోరికతోడి బుద్ధిగల వాడు, 



నవ మా2. జ. 8 ఫల్క్ 

కిం యో య ద్వదతి మృ మైవ జాతిదోపా 

తృ ధా) హ్యం భవతి న తే ద్విచారణీయమ్,. ౨౭ 
అవాలంటే 

అవి చ, 

న్లో, యో ఒజాం లతాం కుసుమితా వుపి పుష్ప హేతో 

రాకృమ్య నె నెవ కుసుమావచయం కరోమి 

సో ఒహాం కథం [(ఛమరవతురుచె సుదీ-రై 

“క్ర స్టే (ప్రగృహ్య రుదతీం [వమదాం నిహన్ని 1 ౨౮ 

యత్ = చేనినిి, మృషా ఏవ = అసత్యము నే, జూతిదోపాత్ _ తన పుట్టుక _ 

కలము _ దోషమువలన, వదతి = చెప్పునో, తత్ = అది, (గావ్యాం భవతి = 
(గహింపందగినది ఆగునా ౪ (శావవుచే _ (పళ్ళ తత్ = ఆది విచారణీ యమ్ = 

విచారింపందగినది కాదా 

ఇందు బారుద త్తుండు శ కారునివ్యా జ్యే ము అ సతో్యోళ్ళేము అనుటప ఏరే సం 

దభజాములు, ఎశుటివి చెప్పందగునో, వానిని ఎంతయు చక్కు_-గా ఉపపన్నముగా 
లుల 

ఆ పన్యసీంచినాండు. అధికరణిఫని చి తమున చానిని హ త్తుటకం జూచినాండు, 
అ టే 

(మటిీ దానికి ఇంకను అతనికి సాత్యుము ఏమియు లేదు _ తన చిత్తమును, ఎదిరి 

చిత్తమును, దైవమును తప్ప, నటీ యొట్లో 1) 
Mae 0) ర 

న్లో, ౨౮, యః అవాం = ఏ నేను, పుష్పితాం = పూచిన, లతాం ఆపి = 

తీవనానను, ఫుష్ప హేతోః = ఫూవుకో సము, అకృష్యు = లాగ, క సుమఅపచయం = 

పూలుగిల్లుటను, నెవకరోమి = వేయ సే వేయనో, స అవాం = అట్టి చేను, ('భమర 

పక్షరుచా౭తు మెద అక్కల (నిగనిగనినల్ల ) శాంతి గలిగి, నుధీఘెలాడఎంతయు 

పొడువైవ, శే = చెండుక లందు, (పగ్ళవ్యా = (చేయిచొనిపి) పట్టుకొని, 

(పమదాం = (సంతో తోపషముతో నిండియుండవలనీనదానిన్సి, ని రుదతీం = 

ఏడ్చు చున్న దానిని, కథం నివాన్మి = ఎట్లు చంపుదును శి 

న్స 
అ 

చంపుటకు ఇం దుపన్య స్రమెన సందభక౯ామును విశేషణమును ఒక్క_టొక్క. 

టియే అడ్డుచుండంగా వానినిగు ర్రింప(గలవా(డను "నేను ఎట్లు చంప్రదును *ి నాక 

అనుకూల మెనవాదమును, నాకట్లుక కావలనీనడానిని ఎడిరి వాదమును (పతీవాతము 

చేయగల నాపతీవాదమున్కు ఇంతకన్నను నేను ఇెప్పందగినవి ఏదియు లేదు, 

MR -- 70 



ధ్ ఫ్ శీ మృచ్చకటికమ్ 

శ -కా__హాంహో ! అధికరణభోజకాః, కిం యూయం వతు 
పాలేన వ్యవహారం వశ్యత, యే నాద్యా స్యేష హతాశ చారుదత్త 
ఆనే ధార్య తే, [ హూంహో | అధిఅలణభోషఆ, కిం తుమ్లే పకృ 

వాదేణ వవహోలం చేక్టధ, దే అజ్ఞ వి వశే హూదాశ చాలుదప్తే 

ఆశ శే ధాలీఅది ). 

అధి__ఛభద శోధనక, వవం [కియ తామ్, 

(శోధనక స్తథా కరోతి) 
/ 

చారు___వివార్య తామ్, భో అధికృ తాః, విదార్య తామ్. 

[9 త్యాననా దవతీర్య భామా న్రవవిశతి, 

శ్ర-కా___( న్యగతమ్, నహర్షం నర్హిత్యా ) పీ అనేన 
మయా కృతం పావ మన్యస్యమున్శశే నివతితమ్, త ద్య్యత చారు 
దత్త ఉవవిశతి త (తాహ మువపిశామి, (తథా కృత్యా) వారు 

కం పతపాలేన వ్యవహారం పళ్యథ = పక్షపాతము తోవ్యా జ్యెమును 

చూతురాా అరయుదురా* యేన _ ఏల యడుగుచున్నా ననంగా, ఆద్య అపి = 

ఇ ఫుడు(ఇంకఎను, ఈని భా గ్యుండు చారుద త్తుండు ఆసనమునం గా దుకాండో పెట్ట6 

బడియున్నా6డు! నేరము జేసిన వానిని, వాత్య వేసిన వానిని క చ్చేరిలో కూచుకాం 

డని త్తురాళి శోధనకుండు నౌకరు పోయి ఆతనిని దింపుచున్నాండం. ఆత౦డును 

దిగి చేలం గూచుకాండుచునే _ ఆలోచిం పుడు ఆలోచింపుండు, ఆధికరణికలా రా, 

అని ఎచ్చరించుచున్నా6డు, తన్ను వానిమాటమింద అట్లు డింపుటచే, ఆధికరణి 

కలు ఆటు వానితట్టుక “మొగ్లుట అతనికిం దోంచినది. 

సహషకాం నతికాత్వా _ సంతోషముతో నృత్యమువేసి ఒళ్ళు తెలియక 

ఆనుకొనుచున్నా(డు, హీ హీ _ అనేన మయా కృతం... = ఈనాచేత శావిం 
పయుడిన పాపమును, అన్యస్యమ స్పశే నిపాతితిమ్ = మణీయొకని _ ఈచారుద త్తుని _ 

తలపె పడ వేయంబడినది, తత్ = శావున, యత్ర ... = ఎక్కడ చారుదత్తుండు 

కూ చుజాండునో అక్కడ నే నేనును కూచుజాం డెదను, (అట్లు చేసి చారుద ర్త, 
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అలాల 

అకేణ మవ కదే పావే అణ్ణశ్ళ మ శృకె నివడిబే. తా జహిం చాలు 

దత్తాశే ఉవవిశది తహిం హాగ్గే ఉవవిశామి, చాలుదశ్తా పే 

దత పశ్య పశ్య మామ్. త దృణ భణ మయా మారి తెలి [హీ 

చారు_..భో అధికృ తాః (“దుష్టాత్మా ఆ) ఇతి పూర్వ క్షం 

వరి, సని శాసనం స్వగ తమ్ ) 

న్లో, మ్మైలేయ భోః, కి మిద మద్య వు -మోవఫఘాతో, 

హో _బాహ్మ్నణి ద్విజుకు ఆ విమ వే (వపసూశా, 

హా దోజళబూసేన హి న పశ్యసి మే వివ త్సిం, 

మి ల స్ట్వ నన్లసి పరవ్యననేన నిత్యమ్. ౨౫ 

త మ జానా నవాతాలాపా 

చూడు, (ఇటు) చూడు, నన్ను? తత్ భణ _ మణి చెపు _ మయా మౌరితా ఇతి _ 

నాచేత చంపంబడినది అని, ఈమాటలు "దైవము శ కారుని చేత సే చారుద తునికి 

అనుకూల సాక్యుము చెప్పించుచున్నట్లున్కు చారుద త్తునిం గాడ వెష్తామనుచున్న 

ట్లును _ ఒక ధ్వని తోంచునట్లుగా ఉన్నది _ “నాచేత చంపయుడినడి అని, సని 

కాసం స్వగత మ్ లు నిటూ-చి౯ తనలో, 

న్లో, ౨౯, భోః మె[(లేయ, ఆర్టీ మె లేయ, అద్య = ఇప్పుడు కేం ఇదం= 

ఇదేమిటి? మమ = నాకు ఉపఘాతః = చావు! హో! (బావ్మాణి - అయ్యా ! 

ఇల్లాలా, విమ లే ద్విజక లే (పనూతా = ఏపాపము ఎలు0గని పుణ్యమెన (బాహ్మణ 

కులమున పుట్టి తివి, రోవాసేన _ అమో (బాబూ) రోవాసేనా. మే విపత్తిం = 

నా (న మాడిన) చావును న హీ పళ్ళని = చూడవు గదా, ఎటుయగవు గదా, 

నిత్యం = ఎపహ్వుడును, పరవ్య స నేన = ఇతరులదుః ఖము చేత, మిథ్యా ఏవ = అబద్ధము 

-గా సే, కారణములేకరీ, నిజము కాకయ్, ఊరకే, నన్దసి = సంతోషి చెడవు, 

ఇతేరుల దుఃఖముం జాచియు సంతోషింతువు, నోరు ఎటుగవు, దుఃఖ మన నెట్టిదో 

ఎజు(గెనే ఎలు6ంగవు, ఏడువే నీరవు మణి యిపుడు నానే విప త్రి_ చావు _ కలిగి 

నదే _ నీవు డాని నెటుంగ చే ఎణుంగ వే! 

తద్భాతా౯ా నేప కాయ _ ఆమె (వసంత సేన వాళళాను వివారించుటకు _ 

పుప్పుకరండమునక బండివచ్చినటి కాని అందు వసంత సేన రాలేదు _ ఆర్యక డు 
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(వేషీత శ్చ మయా తద్యాశాన్యేషణాయ మై లేయో వసన్నసేనా 

న కాశం శక టికానిమిత్తం చ తస్య (వదత్తా న్యలంక ర ణాసి (వత్యర్ప 

యితుమ్, త త్కభం చిరయ తే, 

(తతః |వవిశతి గృహీతాభరణో విదూవకః ) 

విదూ.___| పేపీతో న్మా ర్యచారుద లేన వన న్త సేనాన కాశమ్, 

త్ర (తాలంక రణాని గృహీత్వా, యథా -__ా “ఆర్య మై లేయ, 

వసన సేనయా వతో రోహాసేన ఆత్మనో ౭_లంకాగరే కాలంకృృత్య 

జననీనకాశం (వేపీతః, అస్యా ఆభరణం దాతవ్యమ్, నపున 

ర్ల)హీతవ్యమ్, త త్సమర్పయ ’ ఇతి, త ద్యావ ద్భనన్మ సేనాస కాళ 

మేవ గచ్చామి, (వర్మిక మ్యావలోక్య చ ఆకాశే) కథం భావ 

శేభిలః, భో భావరేఖిల, కింనిమి త్తం త ముద్విగ్న ఉద్విగ్న ఇవ 

లత్య సే, (ఆకర్ష) కిం భణసి __ “వ్రియవయన్య శ్వారుదత్తోో 

2_ధిక ర ణమణ్ణప అహూతః” ఇతి, త న్న ఖ ల్య ల్పేన కారణ 

= ద జాలా 

| 

ఉఆండినాండు, వానిం గలనీకొొనుట మాటాడుట, ఆబండిలో నే వానిం బంపుట జరిగి 

నది, నుణి ఆబండిలో నామాటబడి వసంత సేన కదా వచ్చియుండవల సీనది, మణి 

రాలేదే _ ఆసంద ర్భాన బండివానిని నే నేమియు అడుగ లేదు వాడును ఏమియు 

ఇప్ప లేదు, శావున ఏ'మెనదిి ఏమి జరిగినదియు తెలియలేదే. అని మె లేయుని 

పోయి విచారించి రమ్మనుచు, అట్ల ఆమె ఇచ్చిన నగలను బంగారుళకటికం జేయిం 

చుకొమ్మని జంటను "పెట్టి, ఆమట్టిబండిలోను నింెప నే, వానిం గొనిపోయి వసంతే 

సేనకు మరల ఇచ్చి వేయుమనియు, పంపిణాయడు, 

ఇది మె కేయ ప్ర వేశమనకను సూచన, ఆతడు నగలం బట్టుకొని [ప వేశించు 

చున్నాడు, అస్యాః ఆభరణం దాత వ్యం = ఆమెక నగ (లు ఇచ్చి వేయవలసినది, 

మి మరల (ఆమెయిచ్చిననుు తీసికొనంగూడదు, కావున ఇచ్చివేయుము, అని, 

కావున వసంతే సేనక డే పోయెదను, అని పర్మికమించి చూచి, శేభిలభావ (వై ణిక 

సంగీతవిద్వాంనుండు అగపడినట్లు _ అతని (ప్రవేశము లేకయే అశాళభాషిత 

రూపాన తాను ఆడుగటక అతండు బదులిడుటను తానే విని అనువదించుటంబేసి 
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PTE = 

ప్యూమి. అధికరణమణ్జ్ణవం తావ ద్దమిప్యామి, (వర్మిక్ర మ్యావ 

లోక్య చ) అయ మధిక రణమణ్ణపః, త్ర ద్యావ త్భ)విశామి, 

( (వవిశ్య ) సుఖ మధికరణభోజకానామ్, కుత్ర మమ పియవయన్యః, 

_ భవితవ్యమ్, ( విచిన్న్య ) త త్సశ్చా ద్యన నృ సేనాన కాశం గమి 

[సే సేసివో హ్మ అజ్జారుద ల్తైణ వనన్న చేణానఆనమ్, తహపిం 

అలంక ర ణార్తం గణి అ, జధా ' అజ్జమిత్తేలు. వన న్న సేణా గావ్ వచ్చా 

రోహా సేణో అతణో అలం"కారేణ “అలంక రీఅ జణణీనఆనం చేసిదో 

ఇమస్స ఆహరణం డాదవ్వమ్, ఆ ఉణ ల. తా నవు 

ప్పుహి ” త్రీ, తొ జావ వనన్వ్నసేణానఆనం జైన గచ్చామి, కథం 

భావేభిలో, భో, ఛావేేభిల, కిం ణిమిత్తం తుమం ఉవ్విగ్గో 
విఅ లక్షి అసి, కిం భణాసి __ * పిఅవఅస్పో వారుదక్తో. అధిఅరణ 
మణ్ణ వే నద్రాఇదో” తా తాణ హు అప్పుల కజ్లేణ హోోదవ్యమ్, 

తా వవ్శా వసన సేణాసఆసం గమిస్సమ, అధిఅరణమణ్ణవం డావ 

గమిన్సమ్. ఇదం అధిఅరణమణ్ణవమ్, తా జావ వపినామి, సుహాం 

అధిఅరణభ్ ఇఅణమి,. కహిొం మమ పిలఅవఅస్పో ] 

విదూ...వయస్య, స్వస్తి లే, [ నఅన్స, సోట్టి డే], 

వసంత సేనకడకం బోవుట మానుకొని ఆధికరణమునకే వచ్చుచున్నాండు, త్వం 

ఉద్విగ్న ఇవ దృళ్య సే _ నీ జేకారణమున దిగులుపడినవానివ లె అగపడుచున్నావు, 

ఆధిక రణమళ్ణ సే కచ్చాపితః _ క చ్చేరికి పిలువ(బడినాండనియా * తత్ న ఖలు అల్పేన 

కా ర్యేణ భవితవ్యమ్ _ ఆది యేడియో చిన్న పనికిగా ఉండదు, చెద్దదానికిగా నే 

ఉండవలయును, కావున తరవాత వసంత సేనక డవ పోయెదను, ముందు క చ్చేరికే 

పోయెదను, సుఖం అధిక రణభోజ కాగాం _ అధికరణికలను ఇట్లు అడుగుట అధికరణ 

సముదాభారమువలె ఉన్నది, వసంతే సేనత ల్లి యు “మోకు సుఖమగగాక + అని 

యన్నది, ఆర్య చారుద త్రుండును 6 స్వ స 0 ఆన్నాడు. మె. లేయుండు ల 

సందభళాము తెలియక అఆచాతోక్టి పలికినాండు _ స్య స్తీ లే _ అని, తొను 
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ఇారు___భవివ్యతి, 

విదూ.___అపి వమేమం శే. [ అవి శ్రమం చే], 

బారు. ఏత దపి భ వివ్యతి, 

విదూ...భో వయన్య, కింనిమి తే ముద్విగ్న ఉద్విగ్న జవ 

లతే, కుతో వాహూతః, [భో వఅన్న, కింణిమిత్తం ఉవ్విగో 

ఉవ్విగో విఆ ల్ట్ర్అసి. కుదో వా నజ్రాఇదో ]]. 

చారు...వయస్య, 

శ్లో, మయా ఖలు నృశంసేన వరలోక మజాన తా 

(స్రీ రతి ర్వా విశేషేణ శేవ మేహో ఒభిధాన్యతి. 30 

విదూ.కిం కిమ్. . [కం కిమ్ క. 

మారు... ( కర్చే) నవ మేవమ్, 

Crean 

Me | 
య hiram చవ ee కార 

వ్యా జ్యెమున ఇబుకుకొని అది (పాణముమాదిక్ వచ్చియున్నందున _ “భవిష్యతి? 

శాంగలదు _ ఆని బదులు చెప్పీ, దానిని (౫ పాంచుచున్నాండు, అనే ఆపి శేమం 

తే_నీన శేనుమా_అని యడిగినందులకును ఆట్టే. కిన్నిమి త్తం ... = చందూ 

వలన దిగులుపడినవానివ లె అగపడుచున్నావు* ఏల (ఇచటిక్సి పిలిపెంపంబడితివి * 

వో, 30. నృళంసేన = (కూరుండమ, పరలోకం అజానతా = పరలో 

కమును _ స్వగ కామును నరకమును, పుణ్యమునకు అది పాపమునకు ఇది అని, ఎటు‘ 

గక, మయా ఖలు = నాచేత కదా _ “ఖలు 'ఖేదము౦ బెలుపును, ప్రీ - అండుది, 

విశేషత: = అందును విశేషించి, రతిఃవా = రతింబోనిది ... = శేషం ఏహి 

ఆభిధాస్యతి - మిగిలినది వీడు చెప్పగలడు, “చంప6బడినది ( = బ్యా పాది త” 

అని తౌను నోట ఊచ్చరించుటకును ఒల్లండు, దానిని శ కారుని చేత నే ఇందు 

ఇచెప్పిం చును, 

కిం కిమ్ _ ఏమి ఏమి _ ఇదేదియో (క్రొ త్తది అభూతేకల్పునగా ఉన్నదే - 

అని శెట్లించుట, 
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విదూ.___క వనం భణతి, [కో ఎవ్యం భణాది ]ః 

బారు. సంజ్ఞ యా ఛకారం దర్శయతి) న న్వేహ తవన్వ్యీ 

సూతుభూతః కృ'కానో మాం వ్యాహరతి, 

వీదూ.___( జనా న్మికమ్ ) ఏవం కిమర్థం న భణ స గృహం 

గ లేతి. [(ఎవ్యం కీన ణ భణీఅది, చేహం గచే త్రి], 

చారు. ఉచ్యమాన మ వ్యనస్థాదోపా న్న గృహ్య తె, 

విదూ_.భో భో ఆర్యాః, యేన తావ త్పురస్థావన విహా రో 

రామ దేవాలయ తడాగ కూప చె ర లంకృ తా నగ ర్యుజ్జయిసి, 

సో ఒనసీశో ఒర్థకల్యవ రృకార ణా దీదృశ మకార్య మనుతిష్ట తీతి, 

అశేశే కులటాపు తే రాజశ్యాలనంస్లానక ఉచ్చ్భృజ్ఞలక కృతజనదోష 

నను ఏష తపస్వీ హేతుభూతః _ ఓయి, వీడు పాపము ఊరక హీెతు 

మాత భూతు(డు, కృతాన్త నః మాం వ్యావారతి _ దైవము నన్నుంగూర్చి చెప్పు 

చున్నాడు, సవకామును కృతాంతే చేస్ట్రితము ! 
వ 

ఉచ్యమౌనం అపి = వెప్పంబడుచున్న దాని నైనను _ నీవు చెప్పిన మౌటను,_ 

ఇప్పటి) దళదోపుము చేత, ఇప్పటి నాదళం బటి _ డారి ద్యము వీఠకం -గాంబోలు 
ఖీ ఎ ల జు 

ఆమాట [గహిం ప (అంగీకరింప బడుట లేదు, 

పురస్టాపన విహార ఆరామ జేపాలయ తడాక కాప యూ పెః _ ఊరిని 

(వీథులు చెంద లె లె నవాని చ్చే విరముసేయుట, శాదా (కొ త్త ఉజిరులు స్థాపించుట 

బౌద్ధాలయములు ం తోంటలు 'చేవళ ములు చెబువులు బోవులు యజ స్తంభములు _ అను 

ఇన్నింటితో ఉజ్జయినీనగ రము (ఎవని చే ఆలంకరింపంబడినదోో సః అట్రివాండు, 

అనీశః = తనక “వాయడులేనివాయడు, అభథకాకల్యవత కాకారణాత్ = “భనమను 

చల్చియన్న ఫుంగారణమునలన _ ఆపాటిదానికి అసపడి, ఇట్టి కూడనిపనిని వేయును 

అనియా ! యజ్ఞ స్ట సంభములు _ అన. గాయజ్ఞ ములు శీయుటో శే సేయించుటో _ చాన 

గదా యజ్ఞ పశువుం గట్లు కంబములు సర్చడును, కానేలీనుత _ అంజూకొడుకా, 

రాజుమజంది-గా సంస్థానళా కట్టు లేని వాడా జనులు దూషించువాయడా(తిట్టువాయడా) 
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భణ్ణా బహుసువర్రమణ్ణిత మర్క_టక, భణ భణ మ మ్యాగతః, య 

ఇదానీం మమ (ప్రియవయన్యః కుసుమితాం మాధవీలతా మ 

ప్యాకృవ్య కుసుమావ చయం న కరోతి క దాచి దాకృష్ణతయా వృల్లవ 

చ్చేదో భవ తీతి, న కథ మిదృశ మ కార్య ముభయలోకవిరుద్ధం 

కరోతి, తిష్ట రే కుట్టినిపుత్త9, తిన్టు యావ చేతేన తవ హృదయ 

కుటిలేన దణ్ణకాస్టేన మన్సకం తే శతఖణ్ణం కరోమి, 

[భో భో అజ్ఞా, జేణ దావ పురట్టావణ విహా రారామ చేఉల 
తడాగ కూవ జూవేపీం అలంకిదా ణఅరీ ఉజ్జఅణీ, సో అణీసో అళ్టే 

కల్లవ తృకారణాదో వరినం అకజ్జం అణుచిట్రిదిత్సి, అనే శే కాశ 

లీసుడా' నాఅ శృాలనం కాణఆ ఉసుష్టలఆ కిదజణదోన భణ్ణఆ బహు 

సువల్ణామణ్ణిద మక్క_డఆ, భణ భణ మము అగ్గదో, జో డాణిం 

మమ పిఅవఅస్స్పో కుసుమిదం మాధప్లదం పి ఆకిటఅ కుసుమావ చఅం 

ణ కరేది కదా వి ఆకిటై దావ వల్లవచ్చేదో భోది తీ, సో కధం 

వరినం అక జ్ఞం ఉహఠఅలోఅవీనుదం కారేది, చిట kc కుట్టణెపు తా, 

చిట, జావ వదిణా తవ హీఅల కుడి లేణ దణ్ణఅ గణ మళ్ళే అం చే 

నదఖజ్షుం క దేమి ] 

బండ_వో స్య పు బూతులు కూయువాండా, బండ, నీచుండ, కోంతి ఇహురా చెప్పు, 

నాయదుట, ఏన్నాపీయవయస్యు (డు వూ చిన బండిగురి వెందతీంవను సయితము లాగి, 

పూవులు గల్ల డో, అట్లు లాగిన శై న ఒక వేళ దాని చివుళ్ళు తునిగిపోవు నేమో 

ఆని, అట్రివాండు ఎట్టు ఇట్టియ కార్యమును ఇవాపరములకు "రెంటికిని శానిదానిని _ 

ఇక్కడ అపకీ రిని అక్కడ కౌరవమును కలిగించుదానిని చేయును! ఉండురా, 

తొత్తుకొడుకా ఉండు _ ఈ నాకజ్జతో, నీవాదయమువ లె వంకర _ కఠినము, 

(కూరము _ ఐనదానితో సీతలను నూలు [వక్కలు చేసెదను, వినుండు వినుండు 

అయ్యా గారలారా, చారుదత్తునితో, నాకు తగవో, వ్యా జ్యె మో, మణి యెందుఅక 

ఈశాకిశాళ్ల తల-గాండు నాతిలను నూటు (వక్కలు చేయును * కూడదు కూడదు _ 

సవ అంజాఃకొడుకా దుష్టుండా . అంతేట మరల విదుషక.డు అపూర్వం ఫు దన 



నవ మోఒ జ్యా కి $61 

స కా నక్రోధమ్ ) శృృణన్తు శృణ న్హారర్య మి క 

ఇారుదత్తేన నహ మమ వివాదో వ్యవహారో వా, త త్కిమర్ధ 

మేష కాకవదకశీరమనస్సకో మను శిరః శతఖణ్ఞం కరోతి, మా 

తావత్ , శే దాస్యాఃపుత దుష్టవటుక్ [ శుణన్లు శుణను అజ్ఞ 

మిశ్ళా, చాలుద తృ కేణ శషా మమ వివాడే వవహాలే వా. తాం 

క్రీశ వశే కాకవదశీశమ శ కా మన శీలే శుదఖగ్లే కలేది, మాదాన, 

తే దాశీవపుశ్తా, దుట్టబడుకా 7], “ 

(విదూవకో దజ్ణకాష్టు ముద్యమ్య పూర్వో కం పఠతి, న్గ-కారః 

సక్రోధ ముళాయ తాడయతి. విదూషకః (పతీవం తాడ 

యతి, అన్యోం 'తాడయతః విదూషక న్య కత్నబేశా దాభ 

రణాని వతన్ని) 

శ్ర-కా__.( తాని గృహీత్వా, దృష్ట్యా నసాధ్వనమ్ ) పశ్వన్తు 

వశ్యన్తు పశ్య నారి! ఏతే ఖలు తస్యా సృవస్విన్యా అలం 

కారాః. (వారుదత్త ముద్దిశ్య ) అస్యార్థక ల్యవ రృన్వ కారణా 

చేపా మారితా వ్యాపాదితా చ, ( వేక్టన్తు చేక్టన్తు అజ్ఞా ఏచే స్ట 

తావ తవళ్శిణీన కేలకా అలంకాలా ఇ్రమశ్ళ అత్థకల్లవత్తశ్శ కాల 

ఇాదో నా మాలిదా వావాదిదా అ | 
లో 

మాటలు పలుకును, కఠతనుఎ త్రీ కాటయబూనును _. శళశారుండును బదులు గె 

కోపముతో లేచి వీనిం గొట్టును. విదూపకండు అడ్డము శా, ఆది తనకు తీగుల 

కుండునట్లుగా, కొట్టును, జండొరులు కొట్టుకొందురు, విదూప.కుని సంకనుండి 

నగలు పడును, 

తాని గృహీత్వా దృస్ట్వా ససాభ్యసకొ _ వానిం జేశం గొని, చూచి, భయ 

ముతో _ భయ మేల? ఇరువుర దొమ్మిజగడాన తేన సంకనుండియే పడిన వని 

అధికరణికలు తలంతునేమో _ అని, ఏతే ఖలు తస్యాః తపన్వీన్యాః = ఇవి 

తప్పక పాపము ఆ దీనురాలియొక్క_ నగలు _ ఈడబ్బు సద్దివాటి శారణమున ఈ మె 

వంపంబడినది ! అధికారులు అందటును మొగాలు (వేల వేసికొ న్నారు, చారు 

దతు6డు మె లేయునితో మౌ[ఠతీము (జనాంతీక ముగా.) 
ఆటీ దా 

సెక లై --- 71 
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( అధికృ తాః నర్వ ౭_ధోముఖాః స్థితాః) 

చారు___( జనానికమ్) 

శ్లో, అయ మేవం విధే కాలే దృష్టో భూవణవిసృరః 
అస్మాకం భాగ్య వై షమ్యూ త్పతితః పాతయివ్యతి, 3౧ 

దూ-_భోః, కిమర్థం భూ తాగ్గో న నివేద్య కే, [ భో, 

కన భూదత్ణం ణ ణి వేదీఅది ] 

ఇచారు_నయస్య 

శ్లో, దుర్చలం నృవతె శృము, శైత తృత్మ్యం నిరీక తే 
శేవలం వదతో జె న్య మశ్లాఘ్యం మరణం భవేత్ , 59 

manor 

న్లో, 3౧, ఆయం భూషణవి స్ట సరః _ ఈనగల "పద్ద మొ త్రము ఆస్మాక ౦ 

భాగ్య వై న్ పమ్యాల్ = నా చై వప్పు కార్యమువలన, ఏవంవి"ే శాశే = ఈవిధ మెన 

కాలములో, పతితః = పడినచె, దృష్టః - చూడయబడినచి, పాతయిష్యుతి =. 

'నాళశనము-చేయ(గలదు. అస్మాకా _ అనిశేపము _ నన్ను. “*నాభాగ్య వె షమ్యము 

ఇచే ఇట్టి కాలములో (పత్యతము గా పడిన యానగలపపెంపు నన్ను కూల్చి 

క్ చును, "బీ యు చేం, , 

సమయమున వచ్చిన వీరవని మాట, స్ర్రీక శేబరదళకానమా, (ఇపుడు ఈ 

నగలు అగపడుట _ వ్యవహారమును రిరుగుబేక చాకు (పతికూఅము జేరి సాతమ్యు 

ములు _ నామొటను ఎవరిమొటను ఎక్కనీయనటివి! 
౬ 

ఛభూతాథజాః _ నిజము నని వేద్య లే = చెప్పంబడదు ఏల దాపరిక మనుట, 

ఆన్నమాట ఏల ఇప్పి వేయంగూడదు ౪ ఆర్యా ఏల ఉన్నమాట ఇప్పంగూడదు * 

(లేక _ చెప్పవు) అనలా ఈనగలు వసంత సేనవి. అవి పిల్ల వానికి పెట్టి పంపలా 

నేను మరల దాని కే ఇమ్మని ఈవిదూప.కుని చేత ఇచ్చి పంపినట్టివి, అని, అందులకు 

ఇచారుదత్తునియు త్రేర్ణము “నమ్మరు అని! వే, వేం. 

వో 3౨ నృప తేః చతుః = రాజు కన్ను _ భమళామును విచారించు 
ax) 

వాని యగికరణపలయు _ అనుట _ వానే రాజాసొనాన, దుబజాలం=బలహీన మెనది. _ 

ఏతత్ = ఇది తత్త్వం = నిజమును, ననిరీక తే = కనిపటద్రు వదతః = చెప్పు. 
ఉల 
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నో అజ్షారక విరుద్ధన్య (వత్నీణస్య బృహస్ప తేః 

(గహో 2_య మవరః పార్శ్య ధూమ ేతు రి వోక్డికః, 33 

| శేఫ్టికా--( విలోక్య, వస న్నసేనామాతర ముద్దిశ్య ) అవ 

పీతా తావడా శ్వేదం సువర్ణ భాణ్ణ మవలోకయతు, త చే వేదం 

న వేతి, [ అవహీదా దావ అజ్ఞా ఏదం సువళ్ణాభణ్ణఅం అవలోవఏదు, 

సో శైవ ఏసోణ వేత్తి |. 
వరల ల మాసమా 

వానికి, చెన్యం _ ఆ ఇొప్పికొను దీనత ము ల శార్చణ్యము, కేవలమ్ = మాత మే _ 

మజటేమియు (పయోజనము లేదు, అశ్నాఘ్య ౦ = అపకీ రికరమెన, మరణం 
య pr] ర 

భజేత్ = భావు కలుగును, 

ఇ అగపడువాని నే చూడం 

గఅదు, త త్త (మును _ నిజమును _ చూడ(6జాలదు, నీవు చెప్పినట్లు మనము ఏ మేని 
ఇల 

య 

శెప్పిన, ఆ చెప్పుకొన్న 'చెన్య మొక మే మనకు మిగులును, పాడుబావు (శా శే) 

రాజుక న్ను లోపలిగుట్టును కనిపటనేరదు, “పె 
ళా యె 

శో ఏ2, అయ్యో కటకటా! 

బృవాస్ప లేః = గురువున క, అజ్జారక విరుదస్య = కత్రుస్థానమందు అం-గా 
యి 

రవండు ఉన్న వానికి, (పత్నీణస్య = బలము తటిగి పోయినవానికి అయం అపరః = 

ఇది మటీయొక టి, సా శ్వే౯ = (పక్కన, (గహః = రాహువు, ఉల్టికః = లేచ 

నాడు _ ధూమకేతు: ఇవ _ తోశచుక్క_వ లె, 

బృవాస్పతికి అంగారకుడు కత్రుస్థానమున చేరినాడు _ బలము ఎంతేయు 

తేగివోయియున్నది. మతి పక్కన రాహువును బలముతో విరుదు. 'డెనాండు, 

(పక్క నే _ అనలా (పక్కు_యింట కాదు_కన యింట సే త్రనపక్కు_న _ ఆభరణాల 

మూట చారుదత్తునింటినుండి కడా వచ్చినది మె కేయుని సంకలోనికి ; ఇంక నేము 

న్నది? ధూవముకేతుదళశజాన వే _ సవజానాశ్నన మే, వారుద తుండు గురువుంబోని 

వాండు _ వానికి శశారుండు అంగారవంబో లె శతు వె నాడు _ దానికే కోలుకోలే 

కన్నాండు, మణి యిపుడు ఈనగలుపట్టువడుట _ రాహువు [పక్కన చేరుట, 

ఇ6(క ధూమకేతు బెబ్బయే, తప్పని పరాజయము _ చాన మరణము, 
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వగ్గా-_( అవలోక్య) నదృశ మేతత్, న పున సత్, 
[ సరిసో వసో ణ ఉణ సో], 

శ 'కా___ఆం వృద్దకుట్టని, అవీ.భ్యాం మరన్తి)తం వాచా 

మూకితమ్. [ ఆం బుడ్లకుట్లణి, అిహీం మన్నిదం వాఅవ మూకిదమ్ 1, ఉట Ey లం 

వృద్దా-_హ కాళ, అశేహీ, [ హూదాన, అ వేపి |, 

(శేఫ్టి కా. అవమత్తం కథయ, త చే వెత న్న వే తి, [అప్ప 

మతం క దేపిజ సో జవ వసో ఇ వేత్తి , 

వృద్ధా. ఆర్య, శిల్చకుశలత యావబధ్నాతి దృష్ట్రిమ్, న 

పుననృత్ , (అజ్ఞ, సిప్పికసలడావ ఓబన్దేది దిట్టిమ్ ఇ ఉణ సో] 

అధి....భ|చే, అపి జానా స్వే తా న్యాభర ణాని, 

వృగ్ధా-_నను ఛభకరామ్కి నఖలున ఇ ల్వభిజ్ఞాత ః, అధ వా 

క డావి శిల్సినా ఘటితో భవేత్, [ణం భణామి, ణహు ణహు 

అణభిజాణిదో, అహ వా కదా వి సిస్పిణా గడిదో భవే], 

అధి.___వళ్య (శేష్టి౯ా, 

శా. వన్న న్నరాణి నద్భళాని భవన్ని నూనం 
రూవన్య భూవణగుణన్య చ కృ తిమస్య 

అవపిా తా _ ఎచ్చరిక గలదిగా, ఆర్య, చూచును గాక్క ఈనగలఅను, సద్భృళ 

ఏహపః న పునః సః _ పోలికగలది ఇది మలి అది గాదు, వాతాళ = ని ర్భాగ్యుండా, 
అప్రమత్తం = పొరపాటు, పరావు లేవండ, న ఖలు న ఖలు అనఖిజూతం _ కాపు 

శావు గుర్తు తెలియనివి, ఒక వేళ కంసాలి చేత (అటివిగా నే జేబు చేయంబడియుండ కరో ల 
న ॥ 9 జ “2 . 4 చ్చును (గోపికా పశ్య _ సెట్ల చూడు 

శో 306, వ_స్వ్వ నరాణి = వేటువస్తువులు 'సద్భశాని = పోలికగలవి, 
భవ ని = ఉండును, నూనం = నిజము, కృ్మతిమస్య _ పనిచే తయ్యారు చేసిన, చ 
రూపస్య = ఆశారమునకన్కు భూషణ గుణస్య = నగయొక్క_గుణమునపను, 
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దృష్ట్వా [కియా మనుకరోతి హీ విల్పివర్షః 

సాదృశ్య "మేవ కృత హా సృతయా చ దృష్ట్రమ్, విర 

(శేష్టీ కా__ఆర్యచారుద త్హీయా న్వేతాని, ( అజ్జదారుద తృస్స 

"శేర కాఖం ఏదార్తిం ] 

వూరు___న ఖలు న ఖలు, 

(శేష్టికా__తదా కన్య? [తౌ కస్ప+] 

చారు... హా అతభనత్యా దుహితుః, 

(శేష్టీ కాక థం ఏతాని తస్యా వియాగ౦ం గళతాని! 

[కధం ఏదాఇం తాఎ విఓఅం గడాల్ల!? ] 

వారు.__ఏవం, గతాని, ఆం, ఇదమ్, 

(కియాం = (ఐను పనిని, దృ స్వా = చూచి, శిల్పివగజాః = కంసాలులు _ నగలు 

చేయు శిల్ప మెటీగినవారు _ అనుకరోతి పా = అనుకరింతురు _ వానివలెచేీ చేయు 

దురు, కృతవా_స్త్రతయా చ(వార్సి చేతులు చక్క_6గా తీజినవి _ పని చేచికానవి _ 

అగుటవలన, సాదృళ్యం ఏవ = పోలికయే _ దృష్టమ్ = చూడంబడినది, కనిపట్ట 

బడినది, 

పోలికను చెప్పవచ్చు నేశాని, అవే ఇవి అని చెష్పళశక్యముగాదు, 

ఆర్యచారుద త్తీయాని ఏతాని = చారుద త్తీయ్యవా ఇవిశి నఖలు నఖలు _ 

కావుకావు, తదా కస్య _ అప్పటికి ఎవరివి? ఇహ అత భవత్యా దుహితః = 

ఈయమ్ము గారి కూతురివి, 

కథం! = ఎట్లు ! ఏతాని తస్యా వియోగం గతాని = ఇవి అమె వియోగము 

గాంచినవా? ఆమె (చేవామునుండి తీసినవా ? ఏవం = అటే, అవును, గతౌని = 

(వియోగం పొందినవే _ ఆమె తీసిజేనినజే, ఆం = అవును ఇదం = ఇచే, 
చారుద తేయ్య తనక (ప్రతికూలమైన మౌటలను గట్టిగా ఇప్పుచున్నా(డు _ 

ఏలన, అవి సత్యములు _ అనుకూల |పలిహాలములను ఆకండు పరికింపండు ._ 
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et A 
3 ల్సి జో జ వ, (ేవ్యీ కా__ ఆర్యచారుద త్ర, అత సత్యం వ_క్షృన్వమ 

తో, స్వేన సుఖం ఖలు లభ్యతే 

సత్యాలాపే న భవతి పాతకమ్ 

సత్య మితి చే అ వ్యు రే 

మా నత్య మలీకేన గూహాయ, 9౫ 

[ అజ్జ్ఞచారుదత్త, ఎత్టం సచ్చం వ త్తవ్యమ్, చ 

సచ్చేణ సుహం క లబ్బఇ 

సచ్చాలావే ణ హోఇ పావమ్ 

సచ్చం త్తి దువే ని అక్ట్రరా 

వూ నచ్చం అళివణ గూహేహి ] 

నారు .ఆభ ర ణా న్యాభరణా సివి న జానే. కి న్య వక 

దహ డాస్తా సితి జానే, 

మతి, సత్యము నే, (గేప్టిశాయస్థులవ ఇక(డు కా వన్న బాగు గానుండు నే అని, 

% లి మతళొకమొటు అడుగుచున్నారు, ఆర్యచారుద త్ర ఆత సత్యం వ కృవ్యం? 
అటే . = అటో 

పళ్య పళ్య _ ఆని, మటియు సత్యముంగూ చి౯ా ఉపన్యనసించుచున్నారు _ “లెక్సెర్’ 

ఇచ్చుచున్నారు _ శోకము చేత, 

శో ౩౫ సత్వేన = సత్యము చేత _ నిజముచేత, సుఖం = సుఖము, 

అభ్య లేఖలు = పొంద టబడునుగ దా, సత్యాలా పే = సత్వ్యముపలువటలో, పాతకం 

న భవతి = పాపము కలుగదు, సత్యం ఇతి జే అపి _ సత్యం అని రెండే ఐనను, 

(అతనే =) నాశనములేనివి _ (అక్షరములు, (కావున) సత్యం = నిజమును, 

ఆళీకేన = ఆన్ఫతీ ము చేత, మాగనావాయ = డా6ంపకుము, 

అఆభరకాని ఆభరణాని ఇతి న జానే _ ఆభరణములు ఆభరణములు అని సే 

“సెటుంగను, (నేను వానింజూచినవాండను తాంకినవాండను _ ఎప్పుడును కాను) 

మణి మాయింటినుండి వచ్చినవి అవి యెటు(గోదును, 
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శ-కా...ఉద్యానం (వ వేశ్య (పథమం మారయసి, కపట 

కావటిక తయా సాంవతం నిగూహాసి. [ ఉజ్జ్ఞాణం వ వేశిఆ వఢమం 

మా లేశి, కవడకావడిఆవ శంవదం ణిగూహేశి క 

అధి__..అర్యచారుద త, నత్యమభిధియ తామ్, 

న్లో, ప్రదానం సుకుమా చే స్మి 

న్నిఃశ జం కర్క తాః క సాక, 

తవ గాల పతిహ్య స్తై 

సహాన్మాకం మనోరశై 8, 3౬ 

మల. 0 లాలలలాలామిడాాంపాలలాక యాలాల 

ఉద్యానం 1ప్రవేళ్య ... = తొలుత తోంటలో ప్ర వేశింపంటేసి చంభుదువు, 

మిక్కిలి వంచకత చేత ఇపుడు దాంచెచవు, 

వారుద రత్తయ్య, నిజము చెప్పుము, 
అనే 

నో, 3౬, ఇదానీం = ఇప్పుడు, నుకమాశే = కోమల మెన, అన్మికా తవ 

గాలే =ఈ నీ దేవోను నిఃళజ్కం = కొంకులేక్క కకజాళాః = కజవలెన, 

క ఖా; = కొరడాలు, అస్మాకం నునోర ఖః. సవా = నిన్ను దోషికానీక కాపాడ 

వలయు ననుకొన్న మా కోరికలతోడం గూడ, పతిష్య న్లి = పడంగలవు _ 

వ్యథ కము శాంగలవు, 

సీమేను ఎంతయు నువమాొరము _ నీ ప్రతీప్టంబట్టి నిన్ను శాపాడవలయునుి 

సీక్ నింద సోకనీకూడద్కు అని మాక ఎంలేని మనోరథము, వ్యా జ్యెముతో"లుత 

నుండి మేము ఆనమ్మక మును వీడక మా చేత నెనంతే చూచుచున్నాము, చేయుచు 

న్నాము, మటీ యాయాభరణములకు వ్యవహారమున నిళశొకాయకత్యము కలుగు 

చున్నది, వానికి నీసంబంధము రుజువైన ఇంక చీమున్న ది, వ్యవహారము రుజు వె 

నే, నీవు దోషియెనెటు, నీక దండనపడును, నిన్నుం గావనైన మాకోరికలును 
కూ లిపోవును, 

తుల్య యోగి తా లంకారము, 6 వర్ష్యానా మిత చేపాంవా ధర్మెళశ్యామ్ $ 

'పకృళా (ప్రకృత ముల ధ రైక్యము _ కశా మసోరథముఅకు, 
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వారు 

న్లో అపాపానాం కులే జాతే 

మయి పావం నవిద్య లే 

యది సంభావ్య లే పావ 

మపాసేనచ కిం మయా? 35 2 

కొరడా జేటులు - “సత్యం వ కవ్యంి ఆని మాటిమాటికిం జెప్పుచున్నను _ 

బారుదత్తుం డేమూ తా నెటీంగిన సత్యము నే, అసత్య స్పశజాయొనను. లేక్క వెప్పు 

చుండ, మటీి దానికి రుజువు అధికరణివలక అగపడుట లేదు, పిర్యాదిమాట చే 

సత్యము లె నట్టు నేరము రుజువెనట్లు అధికరణివలక తోంచుచున్నది, ఆభరణ 
ములు ఆ వెట్టివో తాను ఎజుంగను అన్నాండు; అవి వసంత సేనవి అని అన్నాడు _ 

తన యింటినుండి, ఫుష్పుకరండకమునుండి కాదు, వచ్చివవి అన్నాండు, అవి 

మై తేయాని సంకలోనికి ఎట్టు వచ్చినవి ఇట్లు |కిందపడుటన ? ఈవిపషయములు 

ఈయా శే పణలు అధికరణికలక "తెలియనే లేదు, చారు వానింగహూర్చి ఏమియు ఆను 

కొనరు, మరా మారితా?” అనుమాటలు _ మట్ొకనివిగానీ ళశారునినోట జీ 

పలికించును చారుదత్తుండు, తన నోట చెప్పడు, ఉచ్చరించుటకను ఏవ పడును, 

వో, ౫౭. అపాపానాం = ఎంతయు పాపులు కాని _ కేవలము పుణ్యు లే 

వననవారి కలే జూలే మయి = కులమునం బుట్టిన నాయందు పాపం = పాపము, 

నవిద్య తే = లేదు, నీను నామనసున నిశ్చయముగా ఎఆఅుంంగుదును, యది పాపం 

సంభావ్య తే = పాపము (నాయందు సంభావనచేయయిడు నేని, ( ఇతరులచే) 

తఅంపంబడు నేని, అపాపేన చ = మలి పాపుండను కాని, మయా = నాచేత, 

శిం = ఏమి _ లాభము * 

ఇది క చ్చేగివ్యవహారము _ చీ నీమో గొప్పకలీనుండను, నాయందు ఏపాప 
మును లేదు, నటీ నాయందు మిరు పాపము సంభొవింతురేనిి (నామన సును నేను 
అషాఫుండ నగుట వేత ఏమి లాభము? ఆది శార్యకరము కాదుగదా _ అది వ్యవహార 
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( న్వగతమ్ ) న చమే వనన్నసేనావిరహితన్య జీవిలేన కృత్యమ్, 
( (వకాశమ్ ) భోః, కిం బహునాి 

న్లో, మయా కిల నృశంసేన లోక ద్యయ మజాన తొ 

(స్ర్రీరత్నం చ విశేటేణ, శేష మేపో ౬_ధిధాస్యతి, వివా 

శ కా___వ్యాపాది తా, అనే త్య మపి భణ, మయా 

వ్యావాది తేలి, [ వావాదిదా, ఆఅత్కే తుమం పి భణ, మవ 

'వావాది చే లి, 

చారు.__తే మె వో కమ్, 

శ కా__శృణుతే శృణుత భట్లార కాః చతేన వూరితా, 

వలే నైవ సంశయ శ్చిన్నః, వతస్య దర్శిదచారుద తృన్య శరీరో 

స్వగతమ్ _ తనలో _ మే చ = నాసను, వస న్లసేనా విరహిత్య స్య = 

వసంతే సేన సెడ చానినవానికి, జీవితేన = (బదుకటచే, కృత్యం న = చేయవలసినది 

ఏమియు లేదు, దుజజానుని మాట నమ్మి, సరిగా విమశిజ౦పక, నాపపె పడవేసిన 

పాపమునకు, కలరూపు _ సత్యము _ మజెవండో చంపినా. డన్న రుజువు చేయు 

టచే నాకేమియు లాభము లేదు, వసంత సేన యేమో చంపయడిపోయినది, ఇంక 

లేదు, వసంత సేనా విరహితము-గా నాకు (బదుకు అక్కొ_అ'లేదు, 

అధిక రణివడు “సత్యము పలుకు కొరడా చెబ్బలు కొట్రవల నీవచ్చును 

'సత్యేము చెప్పించుటకి అను మాటలన బదులు చెప్పుచున్నాడు వారుదత్తుండు _ 

అయ్యలారా (= భోఖ, కిం బహునా = నిస్టర మెందులకు శీ ఏల పలుమాటలు * 

వో. విరా = ఏం న్లో, 

వ్యాపాదిళా = చంప(బడినది _ అశే, త్వ మపి భణ, మయా చ్యా పాదిళొ, 

ఇలీ _ ఓరి నీవునువెప్పు, నాచేచంపణబడినది ఆని, 

త్వయా ఏవ ఉ కమ్ = నీచేత నే ఇప్పంబడినదే _ చే చెందులక చెప్పుట* 

చాన ఇట నిణకాయమునక ఏమి (పయోజనము * నేను ఆమౌట చెప్పను, 

శృణుతే శృ్చణుతే భట్టారకాః _ వినుడు వీనుండు, దొరలార్కా వీనిచే 

చంపయబడినది, ఏతేన ఏవ "సంశయః ఛిన్న ః = వీని చేత సే సం'దేవాము తీపళా బడినది, 

(శావున్ర ఏత స్య దరి ద్రచారుద తస్య శారీరః దణః = శరీర సంబంధ మెన దండన = 

MR — 72 
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దళ్టో ధార్యతామ్. [శుజేధ శుణేధ భట్టారకా వఏచేణ 

మూలిదా, వచేణ చేవ శంశవ ఛిణే, వదశ్శ దలిద్దచాలుద తృశ్ళ 
లం (లు 

శాలీ వే ద్గో థాలీఅదు ], 

అధి. కశోధనక, య దాహ రాష్ట్ర్రీయః, భో రాజపురుపాః, 

గృహా తా మయం చారుద తః, 

నాం wd అ శ వృద్ధి | వనిద ను (వసీదన్తు అఆర్యమి ౫౪, (“జో దావ 

చోరేపహీిం అవహి స్స 0 ఇ ల౫ది పూర్యోక్క ౦ వఠతి, ) తద్యది వ్యాపా 

దితా మమదారి కా వ్యాపాదితా, జీవతు మే దీక్హాయుః, అన్యచ్చ 

అర్థి వత్యర్థికో ర్వరవహో హోర, అహా మర్ధిని, త్ న్నుఇ్బు _లెనమ్. 

[ వసిదన్తు వ వసిద న్తు అజ్జమిస్సా. తా.జది వావాదిదా మమ దారికా 

వావాదిదా. జీవదు మే దీహాడా. అణం చ, అల్టివ చ్చళ్టిఖం వవ 
వ్ థి థ౯3 

పహోరో, అహం అల్జిణీ, ఆతా ముజ్పాథ ఏదమ్ Je 

అనగా వధ్య విధింపంబడును గాక, దండవన్నప కారముకాడ శారీరః అని వాడే 

ఇెప్ఫుచున్నా (డు. అధికరణికుండు మటుమాట ఆడక _యథా అవా రాష్ట్ర యః _ 

రాష్ట్రియుండు చెప్పినట్లు _ అని ఉ కరువు చేయుచున్నా (డు. వాని రాప్టి9) యత ను 

రాజునకు మటి(దియగసటను రాణికి _తోయిట్టువగుటను నిదే౯ాశించుచున్నా (కు, 

గృవ్యా నాం ఏప. చారుద తః. ఈచారుదతు (డు పటుకొనయబడును గాక, _ తొలుత 
ఎట అటి అటి మి 

ఆసనమునం గూచు౯ాండ బెట్టినా(డు, త వాకాత సేలం గగూచుకాండ. బెట్లి నాయడు, 

ఆధిక రణివడు. 

(పఫీదన్లు +... = మన్నింపుండు _ అయ్యలా రా, నాకూ(తురు చంపయడిన 

"దేని చంపయుడినదే, నా దీఘాకాయును చారుదతు(డు (బదుకును గాక, మలి 
ఇది 

క్ష్ జ షః 2 4 4 4 యొక టియు _ చాది( పతీ వాదులకు ఖర్యాదిము ధాయీ లకు _ వ్యా జ్యెము, (నిజయుగ్భా 

వాదినిని నీను (నాది వ్యా జ్యెము), శావున వీనిని విడి చిపెటుండు, 
ల 



నవ మో2 జః 571 

ధ్ర-కా__అ చే పీ గర్భదాసి, గచ్చ, కిం త వెలేన, 

[ అ వేహి గబ్బ దాళీ, గచ్చ. కిం తవ వదిణా ]ః 

అధి_౪ఆ శ్వ, గమ్య కామ్, సూ, రాజపురుపాః నిప్కా- 

మయ _తెనామ్, 

వృద్దా-హో జాత! హో పుత్రక! [హా జాద, హా పుత్తఆ] 

(ఇతి రుదతీ నిప్కా- స్తా, 

న్రకా___( న్వగతమ్ ) కృతం మ యెత స్యాత్సునః సదృశ మ్? 

సాంవతం గచ్చామి, [ కడం మవ ఏదస్స అత ణో శలిశమ్, శంవదం 

గచ్చామి ] (ఇతి నిప్కూ-)నృః, 

అధి.._ఆర్యచారుద త్ర, నిర్లయే వయం (వమాణమ్, కేచి. 

తు రాజూ, తథాపి, శోధ నక, వీక్షాన్య లాం రాజా పాలకః = 

న. అం 

అపేహీ ... = పోచే పుట్టుడాసీ - బోగ ముదాచా _ కిం తవ ఏతేన = 

నీకేమి దీనితో (చేను పిర్యాదిని _ నీవు పో], ఆశ్యే గమ్యుతామ్ _ అమ్మా, 

పోవచ్చును _ పిలిపించినాను, ఆపని ఐనది ఇంక నీవు పోవచ్చును, నీతో ఏమియు 

ఇంక పని లేదు, నిప్కూ)్రమయతే = బయటికి కొొనిపొండు, 

హోజూతీ హాోప్రుతేక _ అయ్యో బిడ్డా, అయ్యో ఆచ్బాయీో, చబారుద త్తా ఖో 

అని యేడ్సుచు బయటికి పోయినది, 

కృతం మయా ఏత స్య (అత్మ వః) సదృశ మ్, = నావేత వీనికి సేను చేయదని 

నది చేయబడినది, “అథవా అని ర్యాతయతే ః మరణ న్సికం వెరం భవిష్యతి _ 

అట్టు గాక అప్పుగింప లేని మరణముతో తీటు పగ కాగలదు? అని తొొలియంకము 

కడపట బెదరించినాండు, అది వానికి చెగ్చినది, ఇంక వాడు తన పని ఐనది అని, 

వెడలిపోయి నాడు, 

చారుద త్రయ్యా _ నిణకాయే వయం (పమాణమ్ _ శేపే తు రాజా _ తప్పూ 

ఆగును శాదు ఆను నిణణాయము మొత మే మాయధి కారము మాశెల్లుబడి. శేష 

తు _ మిదిలినదానియందు అన్ననో_దండన ఫలానా అని విధించు విషయమున _ రాజు 

(పమాణము _ రాజుమౌటకు చెల్లుబడి, తథా అపి అట్టయినను, శోధనక, రాజు 

పాలకుడు _ మామాటగా _ విన్నవింపంబడును గాక, 



న్లో, అయం హీ పాతక్తీ, వివో న వధ్యో మను ర|బవీత్ , 

రాష్ట్రా) దస్కా త్తు నిర్యాస్యో విభవై రకుతైః నహ, 3౯ 

కోధ__య చార్య ఆజ్ఞావయతి, (ఇతి నిమ్మ-)మ్య పునః 
(వవిశ్య ) ఆర్యాః, గతో 2_స్ఫ్రీ తత, రాజా పాలకో భణతి - యే 

నార్థకల్యవర్శన్య కారణాద్. వసన్త సేనా వ్యాపాదితొ, తం తాన్వే 
బాభ ర కాని గ లేబర్ధ్యా డిణ్ణిమం తాడయి తా దక్షీణశ్ళశానం 

సత్యా శూ లె భజ్బ్క-” ఇతి యతః కో 2_వ్యవర -ఈదృశ 

మకార్య మనులివతి న వలేన సనికారదచజ్లేన శాన్య శే, 
అదలా రలబనాల నల 

శ్లో, 3౯, ఆయం హీ.పాతక్తీ = ఇతం జేమో పాఠకి _ పాతకము _ స్త్రీ 
_వాత్యదోషము _ చేసినవాడు, (అయినను) విపః = (బావ్మాణు(డు, న వధః = 

చంపందగినవాండు కాడు _ ఇతనికి మరణదండన వీధింప6గరాడదు _ మనుః 

అబవీత్. = అట్లు మనువు చెప్పినాడు, అతు తెః విభవెః సహ = వాని విభవము 
అకు _ ఆ సీపాసులక చేయలేక, అన్నింటితో కూడ _ అన్ని యు వానికే ఉండ 

అథి అలీ 

నిచ్చ, ఆస్మాత్ రాహ్రైంత్. = ఈరాజ్యమునుండి, నివాళ౯ా స్యృః = బయటికి పంప 

బడందగును, అంతే, 

శోధన డు రాజాకు విన్న పించి రాజాజ్ఞ ం గొనివచ్చు వాండు, వాడును, 

సాసమ్_కన్నీళ్ళతో అందించుచున్నా (డు రాజాజ ను, 
షా 

యేన అథ ౯కల్యవ ర్హస్య కారకొర్ ... = ఎవని వేత డబ్బు సద్దికూటి 

శారణమువలన వసంత సేన చంపంబడినదో, వానిని ఆనగలే మెడక కట్టి (డిండి 

మము =) డప్పు కొట్టి ((పకటించ్చి, దషీణళ్ళ శానమునకు కొనిపోయి, కొల్రింన, 

చంఫుండు, యః కః అపి... = (మట ఎవం డైనను ఇత రు6ండు, ఇట్టి తప్పును 
వేయు-నేని వాండును ఈ దప్వుచాటు నవమౌనముతో. గూడిన దండనతో _ 
(శిష్య తే = చంపయంబడును, '“ళిక్న్షీంపంబడును అనుమాటకు "సేర్చంబడును, నేర్వయ 

బడును అనియే యథ ఇ౯ము గాని దండింప6బడును అని యథ ౯ాము లేదు, మట 

యిపుడు తెలుగులలో నుండు “దండింపంబడుినను (పాయిశాథ౯ ము, డర్తే 

తప్పు, ఆది యీ శికీంపంబడును _ శేషింపంబడును _ అనుదాని. భాంతిచే కలిగినది 
కాబోలు, 



నవ మో2 జ్యా + 57కి 

[జం అష్ట ఆణవేది. _ అజ్ఞా; గదమ్మ తహిం, రాఆ 

పాలకీ భణాది, = చేణ అత్గక ల్లవ తన్న కాలణాదో వన నృసేణా 

వావాదిదా, తం తొఇం చేవ ఆహార ణార్తం గలే బన్ధిఅ డిణ్రిమం 

తాడిఅ ద్భాణమునాణం ణఇఆ సూలే భ జ్రైధ " త్రం జో రో వి 

అవరో వరినం అక జ్ఞం అణుచిట్టది సో వదిణా నణిఆరగ ల్రైణ సాసీ 

అది ]ః 

బారు... అహో అవిమృశ్య కారీరాజా పాలక౪ః, అధవా, 

న్లో ఈదృశే వ్యవహా రాగ్న్న మని )భిః పరిపాతి తాః 

స్థానే ఖలు మహీపాలా గచ్చ ని
 కృృవణాం దశమ, ఈం 

అపాపానాం సహ నాణ హన్యనే చ, హాని చ, ఈం 

అవిమృళ్యళారీ _ ఎంత జాల్ము (డు పాలక రాజు! తా నొక ఈణమెనను 

ఇంచుకయెనను సాంతముగా ఆలోచింపను (పునర్ ) నిణజయింపను వూనుకొన"ే 

లేదు, అథవా = అ ట్రన చేల, రాజు మం్మతీసలహోను అనువతికాంచుట (పాయిక 

ముగా కలిగినటే కదా. 

ఖో, ౮౪౦, ఈద్భశే = ఇట్టి - (చాల చిష్క - సంకటము _ ఐన, వ్యవ 

వారా గ్" షౌ = వ్యవహా రాగ్నియందు, మని నిం శః జ మంత్రుల చేత, పరిపాతి తాః = 

చెట్టన్నతోయయబడినవారై మహీపాలాః = రాజులు, కృపణాం దళాం = దీనపు 

దళను, రాజ్యము తొలంగుటో, శత్రువు చేతిం బడుటో, అను దానిని _ స్టా 

ఖలు = న్యాయ్యముగా సె గదా, గచ్చ స్త ని = పొందురు, 

ధమకాము నూత్ముము నిశిత ముగా కనిపట్టవలసినది యగు వ్యా జ్యెముల గన 

గనని నిప్పులో మంత్రుల చే (తో యంయబడి వెడుటయు మడియుటయు
 న్యాయ్య మే, 

క్లో రం, శ్వేత కాకీయిః  _ పొందుపడని పొసగని మాటలంజెప్పు 

వారెన, తెల్ల కాకలంబోని వారిచేత, ఈదృ కః = ఇట్టి, రాజ్ఞః శాసన దూప.కైః = 

రాజాజ్ఞ ను చెబు ప్రుచారు, రాజు వేళ చెడ్డ కూడని ల న్యాయ్యము గాని ఆజ ను 



గ్ త్త మృచ్చకటికమ్ 

సఖే మైకేయ, గచ్చ. మద్యచనా దమ్బా మపశ్చిమ మభివాద 

యస్య. పతం చ మే రోహాసేనం పరిపాలయస్య, 

మీ న. 

జేయించువారిచేత, అపాపానాం = పాపము చేయనివారియొక ,.. సవ్నాసాణి = 

జేలు _ పాపముచేయనిచారు వేలు వేలుగా, వాన్య సే = చంపబడుచున్నారు, 
pa.) 

వాతాని.చ = చంపంబడినారు _ పూవకమును చంపయుడినారు, ఇప్పుడును చంప 

బడుచున్నారు, 

"తెల్ల కాకి వాలినది అను నట్టి అసంభా వ్యాథ ౯ మును చెప్పువారిలో అ 

సరుండు శశారుండు, అట్టి వారల మాటను నమ్మి రాజు దండ్యులను విడిచి, అదండ్యు 

అను జేలుజేలుగా చంపినాండు, చంపుచున్నా (డు, 

ఇట్రివానిని శశారుం బోనివానిని స్యాలుండని రాష్ట్రియుం జేయ 

దగునా * “మటీయు, చారుదత్తుండు జగము నమ్మిన శీలవంతు (డు, ఆతనియెడ నీల 

హీనుడు, దుజజొనము ఐన శశారుడు చెప్పినమాటను నమ్మవచ్చునా * వా 

-డె నను వసంత సేనను చారుదత్తుండు చంఫుచుండంగా నేను చూచితిని, అని కంటితో 

తాను చూచినట్లు ఇెప్పినాండా! లేడే, బండి యెక్కి. యున్నది వసంతి సేన అని 

చందనకుండు చెప్పెననిి తన్ను చూడనీయ లేదనియు వీరకండు చెప్పనే. వీరక 

నికే చందనకుని మాటలో నమ్మక ము లేక పోయెనే, మటి ఆమాటను ఎట్టు నమ్మ. 

దగును * చచ్చిన ? సీశవదళః నము విన్నతవాకాత, అది వసంత సేన యగునా 

కాదా అని చకంగా విచారించి 'లేల్బుకొ నక, వసంత సేన మారణ (పస్తావము 

ఆన్నమ్మాాతశే అది తత్క_ శేబర మని యెట్లు నిశ్చయింపందగును * ఓనమౌలలో నే 

హంసపాది యన్నట్లు, శ కారుడు తేన తొలిమాటలలో వసంత సేన తనచేత చంప 

బడినది _ “నను మయాఏవ మారితా” అని చెప్పనే, దానిని అధికరణిక(డు గుర్తిం 

పనుగు ర్తించి గుమాస్తాలను అట్లు (స్స ఫిర్యాదు” (వాయు మనెసే, తరువాత వాడు 

సగములో వెంగము  కప్పుకొనుట, దిద్దుకొని “మయా దృష్టం” అనుటయు, వారు 

అంత లో సే కొంత కోలావాము చేయుటను వాగు కనిపట్టుటయు జరిగి యుండెౌనే _ 

ఇంకను ఇట్లు ఎన్నియో పొరపా ట్లుండెను, అధికరణివలు ఎటువలె చారుదత్తుని 

యందు తప్పు నిణజాయింప6 గలరు? మణి నిణజూాయించినారు _ రాజాకుం చెప్పి 

నారు _ రాజు కీొటుతం జం ప్రమన్నా (డు, కావుననే చారుదత్తుండు అనుట _ 

6ఈద్భృ కె: "శ్వేత శాకీయైః =? ఇత్యాదిని, తౌ వేమా కొట్లుమానుక డవ నడప 
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విదూ__.మూ లే ఛిన్నే, కులః పాదవన్య పాలనమ్ 1 [మూలే 
ఫజ్టే కుదో పాదవన్న్స పాలణమ్ ], 

ఇబారు._మా మైనమ్, 

శో, నృణాంలో కా న్హరస్థానాం దేహ వతికృతిః సుతః 

మయియోవై తవస్నేహో, రోహా సేనే నయుజ్య తామ్, రం 

విదూ___భో వయస్య, అహం "తే పియవయస్యో భూత్వా, 
తయా విరహితాక౯ా |పాణాకా భారయామి + [భో వఅన్స, అహం 

"తె విఅవఅస్యో భవిఅ తున విరహీడాఇ్షం పాణాల్హం ధా*రేమి ? 1 

బడుచున్నాండు, ఇంక నిమిషములలో చంపంబదయగలండు. తాను ఇల్లు కదలి 

వచ్చునపుడు తనకు ఇదేదియు తెలియదు. ఇట ఇ ట్లగునని తెలియదు, ఇంటిలో తన 

ము'సలియమ్మ శిశువు రోవా సేను6 డున్నా డ్య, పతివత యిల్లాలు ధూతమ్మ ఉన్నది, 

కావున మె తేయుని వారికడక్క వారికిం జెప్పుటకు ఇంటికి పంపుచున్నా౭౯డు. 

మద్వ-చ నాత్ అమ్న్మాం పశ్చిమమ్ అప్ వాదయ స్య _ నామాటవలన అమ్మక 

కడపటిసమస్కా_రము “పెట్టుము, ప్యుతంచ ... = నాకొడుకును రోవాసేనుని 

కాపాడుము _ అపళ్ళ్చిమమ్ _ పా, _ ఇక దాని తరువాత మణళొకటిలేనిది _ అనుట _ 

కడపటిది అనుట, 

మూలే ఛిశ్నే, సతః పాదపస్య పాలనమ్ = జేరు తెగంగొట్టబడ లగా 

ఇంక చెట్టును కాపాడుట ఎట్లు, ఎందులకు * నీవుజేరు, కొడువ చెట్టు. జేరు తెగిన 

తచాకాళ చెట్టును కాపాడుట జేనితో ? అది యండి పోక 'ట్రదుకునా ? మామా 

ఏవమ్ _ శాదు కాదు అట్లు కాదు, 

శో రం, లోకా ద్దరస్థానాం నృణాం = పరలోకమున నున్న నరులు 

అనగా చనిపోయిన మానునులకో, సుతః = కొడుప, దేవా పరికృతిః = చేవూము 

నక మాణురూపు _ పతిమ, మయి = నాయంస్కు యః వై రవ స్నీవాః _ 

నీక ఏస్నేవాము గలదో, సః = అది రోవాసేనే = రోవాసేనునందు యుజ్య 
తామ్ = కూర్చవలనినది _ గట్టిగా ఉంపవలనీనది. అహం తే పియవయస్య్యో 

భూ త్వా 0 = నీను నీకు (పీశవయన్యు (డె యుండి, నీవు లేని (నా) (పాణా 

లను థరింపంజాలను. సీవు పోయినత వాళాత నీవు లేక నేను (బదికియుందు గా శ 
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చారు..రోహా సేన మవీ తావ ద్దర్శయ, 

విదూ._ఏవం, యుజ్య తే, [ఎవ్వమ్. జుజ్జది 1 

అధి.__భ్మద శోధ నక, అవ నార్య తా మయం వటుః, 

(శోధనక నృథా కరోతి) 

అధి__కః క్రో ఇఒ త భోః __ భాణ్తాలానాం దీయతా 

వూ దేశః, 

( బ్రతి బారుద త్తం విసృజ్య నిప్కా- )న్హాః సరె రాజపురుపూౌః, 

శోధ___ఇత అగ చ్చ త్యార్యః, [ఇదో ఆ అచ్చదు అజ్ఞో ] 

చారు___( నకరుణమ్ - మై తేయ భోః కిమిదమద్య 1% ౨౯+ 

ఇ త్యొది వఠతి, ) 

[ ఆకాశే ] 
అ అ ాజాడారననలల 

రోవాసేనం అపి తావత్ దళకాయ _ రోవా సేనుని చూపనెనను చూపు 

నాకు, ఏవం _ యుజ్య తే _ అయే. అది సరిానే ఉన్నది, అమొట యు కృము 

గానే ఉన్నది, అపసార్యతాం అయం వటుః = ఈవడుగు _ మె లేయుండు _ 

అవత లికి పంప(బడును గాక, 

కః కః అత భోః _ ఎవరురా ఆక్క_ండ శి ఇది నౌకరును ఎచ్చరించు తేలి(గు. 

చళ్తాలా నాం ఆడదేశః దీయతామ్ = చండాలులక _ దండ్యులని నిశ్చయింప(బడిన, 

వారిని దండింపను సర్కారు ఏర్పణ-చినవారు, (పాయక ముగా చండాలజాతి 

చారుగా ఉందురు _ మొదిగ చారు, వారుదత్తు నొక్కు_ని శోధనకనికి అప్పగించి 

ఈయు త్రేరువు వేని ఆధికరణమండపమున నున్న బా రందణు వడలిపోయి నారు. 

ఆశాశే _ మింటజూచి చెప్పుచున్నాడు _ మటి అథో౯ప శేపములలో 

చేరిన ఆకాశ భాషిత మువంటిది గాదు పాలక ఆకాళ భాషితేము _ రాజుం గుటీ పెటి 

శపించుచున్నా(డు, ఇది వే, వేం, శా స్తులవారి బొబ్బిలియుదము 11. లోని “ఓరోరి 

నానగ౦ డొ ఇత్యాది రంగారాయనియు, “రంగారాయండు జేం గే శేం|దు6 డను 

గుల్” ._ ఇత్యాది, 1౬. లోని పాపారాయ భాషిత ముంబోనిది _ అమర్జోోన్మాద వా 
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శ్లో, వివనలిల తులాగ్నపార్టికె మే వివానే 

(కకచ మిహ శరీరే ఏక్యుదాతవ్య మద్వ 

అథ రిపువ చనా దాా (బాహణం మాం సనిజూంసి 

వతసి నరక మధ్య పుత్రప్కొతె )ః నమేతః, ఆ 

అయ మాగతో౭స్టి, 

[ఇతి నిప్కా)న్హాః నన్వే] 

ఇతి వ్యవహారో నామ 

నవ మో ౬ జ్క 8 

mamma 

క్క_గును _ పాలక రాజుం గుటి"పెట్టినది, శాపో రక్తి _ ఆౌ్టే మాద్రారావమసమున ఈ 

చాణక్య భాపీతములును ఇట్టి వే -1 (270) అఆశాశే అత్యుంబద్ధ్వా _ దురాత్మకా 

రాతమ'స, క్వేదానీం గమిష్యసి శ ఇ త్యాదియు ఉక - 81 - ఆళాశే అమ్యం బద్ధ్వా 

స్వగతమ్ _ రామస రాక్షస, సీషభవతః కౌటిల్యబుది విజిగీపోః బుద్రేషపకర్త 8 _ 
థు థె మె 

ఇ త్యాదియు, ఆర్థోప కేపక _ ఆకాళభాషితము గాదు, 

శ్లో, ౪౩, యే విచాశే= నా విచారణ, విష సలిల తు లాగ్ని (ప్రాథి౯ లే _ 

శీరమును రుజువు చేయు దివ్యోపాయములు, విషము సలిలము తుల అగ్నీ _ ఇని ఎందు 

(పాథీకాతములో ల అట్టిది కాంగా, ఇవా శరీరే = ఈ నాశరీరవుందు, ఆద్య = ఇపుడు 

కకచం దాతవ్యం = అ౦పము, కత్తి యావలనినది _ (పయోగింపవలనీన డని, 

వీక్యు = నీవు సొంతము గానే అట్టి దివ్యసావోయ్యము లేకయీ, చూచి నిశ్చయించి, 

అథవా _ అట్టు శాకన్న నీవు సాంతము గాగానన్న, రిఫువచనాత్ వా = నాక 

శాని (శశారుని నీమణింది) _ మాటవలనం గాని, (బావ్మాణం మాం = ావ్మా 

కుని నన్ను _ చంప6ంగూడ దని మ'న్వాదులును, సీమం[తులును చెప్పినవాని సే 

నివాంనీ = చంపుచున్నావు. (శావున) ఫ్యుతపౌత్రెఃసమేతః = పుతుఆతోను 

పతులతోనుం గూడ _ మూండు తరాఅపారితో _ నరకనుభ్యే = నరకములో, 

పళ సీ = పడుదువు, ఇది శాపో క్వివలె ఉన్నది, 

MR— 73 
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లాడాలి. యచన. ఆతా దతాజాలు గాలు లాటా 

శకారుండు స్నానము చేసీ ఉజ్జ్వల వేషము దాల్చి అధికరణమండపమునకు 

పోయి అధికరణికండు రాయగానే తనదే - నాంటి తోొలిఫీర్యాదు గా విచారింపవన్న 

బావతో వెప్పెదనని బెదరించి ఒప్పించి, దరిదచారుత్తు(డు తన పుష్పకరండక 

జీరోద్యానమున వసంత సేనను, నగలు తీనీకొని గొంతు పినీకి చంపినాండు, పీను€ 

గుపె నగలు లేవు మెడ వాచియున్నది, నేను చూచితిని _ అని పిర్యాదు వాయిం 

చెను. అంతేట అధికరణిక (డు వసంత, సేనతల్లి ౦ బిలిపెంచి “నీకూ(తురు ఎక్కు_డి అని 

యడుగ గా చారుదత్తునింటికి పోయినదని చెప్పినది, అంతట చారుదత్తుండు పిలువ 

బడి నాడు _ ఆతనికి లెక్క లేని యసాధారణపు దుఃశకునము లె నవి, మనస్సు వెత 

చొందినది, అధికరణమండపమునకు వచ్చినాడు, ఆతని యాశారముం జూచి, ఆత 

డేపాపమును చేయు వాడు కాదే అని యనుకొని, సంత సేనంగూర్చి యడుగ, 

ఆమె తనక నేస్తరాలు, తేన యింటికి వచ్చినది, మటి తర్వాత తన యింటీకి మర 

లినది, ఎట్టు పోయినదో తాను కంటితో చూడలేదు అని యనెను, ఆసయమునకు 

అచటికి వచ్చిన సర్కా_రుగుల్మాధిళారి వీరకుండు వసంతసేన నిన్న బారుద త్తుని 

బండిలో నీ పోయినది, తాను తన వారు బండిని చూచి నారమని అన్నా (డు, అంకట 

వాని సే తటాలున వాకిట నున్న గుజ్రముమి6ద పోయి ఆతో(టకడ స్తీ శవ 

మున్నదా చూచిరమ్మునంగా, ఆతం డౌ చూచివచ్చి, ఉన్నది శవము, న్స చే, 

కుక్కలు నక్క_లు పీ6కి తీనుచున్నవి అన్నా౭డు, ఇంతలో మె తేయుండు, చారు 

దత్తుని చే వసంత సేనం జూచి అపనగలు ఆెపెన ఇచ్చి రమ్మని పంపంబడి అటు 

పోవుచుండి ఇంత లో చారుదత్తుండు కచ్చేరికి పీలువ (బడి నాయడని విని, ఇటు కచ్చేరికి 

వచ్చినాండు, అక్కడ ఫీర్యాదు విని, మిత్రునిమాంది |పీతీగారవములచేత ఆతని 

గుణముల నుగ డిం చి, అతని_-పె ఈయ సత్యే వ్యవహారము చేయుదువటరా అని 

శకారుం, దిట్టి కొటంబోంగా, ఆత (డును బదులు కొటలగా ఆజగడాన ఆతని సంక. 

నుండి వసంత సేన నగఅమూట (కిందపడి, ఆనగలు వసంత సేనవే ఆని చారుదత్తు (డే 

అనగా ఆచూకితో పట్టువడినట్లు. ఫీర్యాదు గట్టిగా రుజువై పోయినది, చారు 

దత్తుడు తన తట్టు చెప్పవలనినదిగా ఏమియు చెప్పలేదు, నమ్మంబడ దనియు ఆర్య 

కనిబండిమాట బయటికి పొవ్క_ ననియు, అతనికి తా నభయమిచ్చితి ననియు ఊర 

కండెను, శశారుండు జయాటోపముతో తన యింటికి మరలినాండు ఆంతట 
ఇారుదత్తుండు దోషియే యను నిర్ణ యమును అధికరణికుండు పాఠఅకరాజునవం 
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జెలిపెను, దోషి (బావ్మాణుండైనను లెక్క. సేయక రాజు అతేనిని కొల్టు నెక్కించి 

భంపవలనీనదని యు తేరువుపం"పెను, ఆధిక రణివ (డు చారుడత్తుని చండాలుర 

కప్పగింపు మని ఆజ చేసి వెడలిపోయెను. 
అ 

చారుదత్తుండు తన తల్లికి తన కడనమస్క్మా_ రము వెప్పుమనియు, రోవా 

సేనుం దెచ్చి తనన చూపుమనియు మె[లేయునితో చెప్పి పంపెను, 

వ్యవహారము అను 

తొమ్మిదన యంకము 

ముగిసినది 



దశ మో౬జ్యః 

బు 
మనే 

(తతః (వవిశతి వార్తా శాలద్య యేనాను గమ్యుమాన 

శ్చారుదత్తః ) 

ఉభౌ 

శ్లో తత్కింన కలయ కారణం నవవధ బస్టనయనే నిపుణా 

అచిరేణ శీర ర చ్చేదన కూలారోచేషు తా స్వః, ౧ 

[ లేక్కి-౦ ణ కలల కాలణ ఇణవవహాబన్ధణఅ శే ణ్ఉటణా 

అచిలేణ శీశ వేఅణ శూలాలో వేశు కుశ లమ్మ్మ ] 

ఇందు వసంత సేన (బదికి లేచి వచ్చుట చే చారుదత్తుని మోతృమును 

ఆర్య వండు రా జగుటయు, శవికాలక(డు కలనీకొనుట మొదలగునది, నాటకము 

ముగింపు చెప్పంబడును, 

చక్జాలద్యరేంన ఆనుగమ్యుమౌ నః _ ఇరువురు చండాలురచే వెంబడింప: 

బడుచు _ చారుదత్తుండు (ప్రవేశించును, 

వో, ౧. తత్ కిం = మజెందున 9 కారణం = కారణమును _ ఎందుక 

చంపుట అని _న కలయ = ఆలోచింపక _ శారణముతో మన కేమి పని రాజాజ్ఞ, 
దానిని నెలివే ర్రుము, ఆంతే, నన వధ బన"ేీ = కొత్తకొత్త విధాన చంపుట, 
కారాగారమున క ట్రి వేయుట _ వీనిని జరువుటలో, నిఫపుణే = " -సేర్చరులము ! అచి 

శేణ = విలఅంబచేం “లేక, శీప.౯ చ్చేదన శూల ఆరో *పేషు = తల నణవట, కాలం 

ఎక్కే_౦ంచుటలయందుు కుశలౌ స్వః = చేపళారుల మగుదుము, 

మౌవ ఆనుకొనవలనీనది ఏ మున్నది? కారణమును ఆలో చింపము, దానితో 
మాన పనిలేదు, సర్కారు ఉత్తరువు, కొ త్త విధముగా చంపుట, కొ త్తవిధము గా 
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అవసరత ఆర్యాః, అవసరత, వవ ఆర్యశణారుదత్తః, | ఓశలధ 
అజ్ఞా; ఓశలధ, వశే అజ్జచారుదశ్తే ] 

శో, దత కరపీరడామా 
త్ ఆ మ గృహాత ఆవాభ్యాం వధ్యపురుబూ భ్యాం 

దీవ ఇవ మన్ష స్నే హః 

సోకం పోకం శయం యాతి, ౨ 

[ దిళ్టక లపిలడా మే గహి చే అ మ్లైహీం వ్య పులి సేహేం 

దీవే వ్వ మన్షహేశో థోఅం థోఅం ఖఆం జాది ]: 

బారు. ( నవిపాదమ్ ) 

కారా-గారమునకు తెచ్చి పడ వేయుట _ వీనియందు నేర్పరులము, ఒక్కు_ని మిహ 

ములో తేల నటికివేయుదుము, ఒక నిమిషములో కొలు ఎక్కి_ం౦తుము, (అందు 

ఎంతయు "నేర్చరుల మగుదుము, 

ఆప సరత ఆర్యాః _ అయ్యలారా, తొలంగిపొండు _ (దారినుండి పాండు 

తొలగి _ ఏషః ఆర్య చారుద త్క = వీ(డుగో ఆర్య చారుద త్తు (డు, 
pa) pan.) 

శో, ౨. దు.తకరవీరదామా = ఎజ్జగ చ్నేరు పూలమాలలు వేయబడి 
౦0౧ వాలి 

నాయడు _ అవాభ్యాం వధ్య పురుషా భ్యాం = చంపు నౌక రుల మెన మాచేత, 

గృహీతః = పటుకొనయుడినాండు, మన్లస్నేవాః = చమురు తగ్గి పోయిన, దీప 
లు ౧ ౧ | 

ఇవ = దీపమువ లె, స్తోకం సోకం = కొంచెము కొంచెముగా, తమయం యాతి = 

తాతే పోవుచున్నా (డు, 

“మెడలో ఎజన న్నే రదండలు బీసి నాము _ ఘాత వల మెన మేము పట్టు 

కొన్నాము, (మటీ మేము ఏమియుచేయక యే ఆపాటికే) అయ్య, చమురు తగ్గి 

పోయిన దీపమువ లె _ తాటీపోవుచున్నాండు, ఇం కేమున్నదిః 

సవిషాదమ్ = దుఃఖముతో, 



ర్ ఏలి మృోచ్చకటికమ్ 

శ్లో, నయనసలిలసి క్రం పొంశు రాకీ కృ"తాజ్ఞం 
సల్యేవనసుమన్ భి ్వేస్టీ తం మేశ రీరమ్, 

విరనమిహా రటనో రక్ష గన్ధానలిపృం 

బలిమివ వరిభో క్షం వోయసా నృర్కయ ని, కె 

చాన్జాల అవసర తార్యాః, అవనరత, [ ఓశలధ అజ్ఞా 

రీశలభ ] 

న్లో, కిం వశ్వ్యత ఛిద్యమానం నత్పురుమం కాలవరశుధా రాభిః, 

సుజన శ కునాధి వాసం సజ్జన పురుష దుమ 'మేతమ్, ర 

శో 3. మే శరీరం = నాదేసాము, నయన సవిల ని కమ్ = కన్నీటితో 
తడుపయణుడినది. పౌంను దూత్నీ కృ ఆాబ్బమ్ = ధూళిచే క అక నాటేన యవయవములు 
గలదె నది, "a జంత కోమలము సుకుమౌారము _ నుణి ఇ ్ యయమైపో యినద్కి) పితృీవన 

నుమనోళ్చేః వేపి = వల్ల కాటి పూల చేత చుట్ట (బడినది, _రృక్షగన్ధానులి ప్పమ్ = 

ఎల్డ గం౦దము “పూయయుడినది _ ఇవన్నియు ద్వితీయలు _ అటి దీనిని, బలిం ఇవ = 

పూజాని వేదనము _ కానుకం బోలె విరసం = చెవికి వెగటుగా, రట న్వః = 

కూయుచున్న చె, వాయసాః = కాకులు, పరిభో కం = పొడిచి మెక్క._.టవ్క 

తకజాయ ఎన్లీ = కోరు చున్న వి, 

బలి చల్లి నప్పుడు, తోొటుపాటుతో మిక్కిలియు కూయును, కాకులు _ 
బలికిని పూజపువ్వులు కలయిక ధూళికమ్ముట మేక కోడి "మొదలె నవాని నెత్తురును, 
వాసనలును చేచిళా చల్గుదురు కదా,. కావున ఇపుడు నావేసాన నేను అట్టి బవలిఆె 

ఉన్నాను, అట్టి వారిని ఇటక తెచ్చుటయు చంపిపాటి వేయుటయ్సు పీనుంగుమోంద 
తాము మూ౭గట యు ఆచోటి కావలక అలచాటుపడెయున్న ది, ఇపుడు వీనియొ 

క క. కిం పళ్యథ = ఏమి చూ'వెదదు! సత్కురుషర = సజ్జినుని ! కాల 
పరశు ధారాభిః = కాలమచెడు గొడ్డటిక అకు వాద చేత, అంచు చేత, భిద్యమానం = = 
తెగంగొట్రంబడు చున్న, సుజన శకున అధివాసం = సుజనులు ఆనుపతులకు ఉఊనికి 

ప పిన, సజ్జన పురుష దుమం ఏతహ్ = సాధువను ఈ చెట్టును, కిం పళ్యథ = 

చూచెదరు 1 
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[కిం వెళ్ట్రధ ఛజ్జ న్నం ఫ ప్వూలిశం కాలవలగశుధాలాహిం 

శుఅణశఉణాధివాశం శజ్జణపులిశద్దుమం వదమ్ ] 

ఆగచ్చ రే చారుదత్త అగచ్చ, [ఆఅచ్చ నే చాలుదత్తా, ఆఅచ్చ క 

చారు.--పురుప భాగ్యానా మచిన్తా రః ఖలు వ్యావారోః, య 

దహ మిోదృశీం దశా మనుపాప్యృః ర్ం 

న్లో. నర్భ్వగ్నా శేషు విన్యన్తై రక్తచన్షనహా న్నృకె: 
6... 

విష్టయూర్లావకీర్లశ్చ, పురుషో ఒహాం వళూక్కతః, సో 

(అగతో నిరూవ్య) అహో, "తారతమ్యం నరాణాం! (నకరుణమ్) 

pun 

అందటకు మోకు ఆశయ మెనవాండు పోయినాండు! ఇదిగో చచ్చినాండు ! 

చచ్చినశే ! ఇక నేమి చూవెదురు! 

ఆగచ్చ జ్ చారుగ త్ర _ ఓరి చారుద శ్ర, రారా, _ తౌమును ఈపాగ డలు, 

తా మెటింగిన జనవాక్య ములు పలుకు చున్నను, తమ నౌకరింబట్రియు _ అత 

డిప్పుడు తమచే కొల్తున “వేయంయబదడవలనీనవా( డగుటంబట్టియు, అట్టి రాజాజ్ఞ యు 

ఉండ రాబట్టియు _ ఓరి _ యనుట, నేరము రుజువు కాక దండింప6 బడండుగ దా, 

ఇక గౌరవ మెక్క_డిది? ఓరి _ అనుటయే, 

పురుష భాగ్యా నాం = జనుని ఆద్భస్తాలయొక ్క._ వ్యాపారాః = పనులు 

అవి యొప్పటికి ఏమి సేయునో, అచిన్న్యాః ఖలు = ఊహింప6దగినవి కావుగ దా 

శో, ౫ ప్రరుషః= మౌనినినే, (చేను, సవ౯ గ్యాలేషు = అన్నియవ 

యవములందును, విన్యసెః = ఉంపయబడిన, వాస్తకైః = (ఐదు వేళ్ళు అగపడు 
రయ అటి మెలా 

చున్న శేతుల ముదల _గురుల _ చేత _ ఇటివానిని ఇటు అఅంకరింతురు అనుట, 
టి వి య 

ఖిషచూణాకావకీణల౯ాః చ = అంతట పిండిపొడి చల్ల లబడినవాండను సయితము బి 
౬ 

అహం = "నేను, పళూకృతః = (దేవత అనై న) వేంటటపోతు గా చేయంబడితిని, 

నాదేహోన ఈమాలలు పూతలు చల్లులు నన్నూ చేంటపోతుం జేసి వేసినవి, 

అ(౫తః నిరూప్య _ ఎదుట పరికించి చూచు" 
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న్లో, అమోహీ దృష్ట్వా మదువేత మేత న్డ్ 

నర్వ §ం ధిగ స్స త్యువజాత బాప్పాః 

అశక్నువన్నః వరిరశీతుం మాం 

న్వర్షంలభ స్వేత వదస్ని పాళశాః, ౬. 

చాణ్లాలా....అ వనర తార్యాః, అవనరత, కిం పశ్యత ? 

[ బశ లధ అజ్ఞా, ఓక లధ, కిం పెక్ట్రధ 2] 

న్లో, ఇన /: (వవాహ్యుమాణో 

గోవనవః నంకమ శ 'తారాణామ్ 

సు పురుష పాణవివ లై 

శ్చ తార ఇమేన (దప్టవ్యాః, ౭ 

శో ౬, ఆమో పౌరాః = వీరుగో పౌరులు మదుపేతం = చాచేపొదం 

బడిన, ఏతత్ = దీనిని _ ఈదశను, దృష్ట్వా = చూచి, మత్యఃం ధిక్ _ మృత్యువు 

నక వకు(డు మానినీ ఇఫీ చీచీ _ఏమి జన్మ అని, ఉపజాతి చాప్పాః _ పొడమిన 

కన్నీరు గలచారె, మాం పరిరథీతుం అళక్నవ నః = నన్ను కాపాడను ఆసమ 

థభులాతె, స్వగ౯౦ అభ స్వ ఇతి వద ని = స్వగ కమును పడయుము అని, పలుకు 
ర అటి 

చున్నారు, 

వీరుగో పౌరులు నన్ను చూచుచున్నారు. ఈనాదళను చూచి, చీనీ 

మత్యః౯ జన్మ యెందుకు, ఇట్లు చావుకు వసమగునది _ అని కన్నుల నీరు కాచు౯ాచు 

తాము నన్ను శాపాడ నళ క్రలు అని తెలిసి (మటి నన్నెంతయు ఎటుంగుదురు 

-గానుపో సగ కాము చేరు అని పలుక చున్నారు. 

+ 

కిం పళ్యథ = ఏమి చూతురు! పొండు, అవతలికి పొండు, 

శ్లో, ౭, చూడకూడదు ! (పవావ్యామాణః = వలసపోవుచున్న _ తన 
రాజ్యమునుండి తేటుమయబడి బయటికి పోవుచున్న, ఇన్లః = రాజు _ న (దస్తవః ల 

చూడయడందగండు, అట్లే గోప్రసవః చ = అవుఈనుటయు _ తారాణాం = నక్క 
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[ ఇన్దే వృవాహిఅనై 
గోవ్చశ వే సంకమం చ తాలాణమ్ 

శుపులిశ పాణవివ త్రీ 

చతాలి ఇమే ఇ దట్టవ్యా ] 

ఏకః_..అరే అహీన, వశ వశ్ళు [ హో ఆహీనా, తేక 
వ SS ఉహూ కు 

"చే ] 
షి 

క్లో, నగరీ పధానభూ తే వధ్యమానే కృ తాన్నాజ్ఞయా 
కిం దోది త్య నృరిత్ మథ వాన భే వతతి వ జమ్, లౌ 

[ ణఅలీవధాణభూ దే వే అనై కద న్న అక్టాఏ 

కిం లుఅది అనలిశే ఆదు అణవే? వడది వసే ] 

(తములయొక స, సంక మః = డాంటుట, జరుగుట _ జరిగిపడుటయు . అస, 

సుప్రురుష (పాణ విపలీః చ = సజ్జనుని (పాణమునకు ఆపదయు _ చంపలబడు 
న! 

టయు _ అనుట _. ఈనాలుగును చూడంగూడనివి _ చూడంగాడదు, 

చండాలురును చారుదత్తుని నుఫురుంం డను చున్నారు, మణీ తాము రాజు 

నౌకరులు చంపవలనది తమ పన్వి వానిని చంపు మని రాజు పట్రియిచ్చి నాడు 

తాము పట్టుకొని పోవుచున్నారు, మిరు ఏమి చూతురు? హాడదు పొందడు _ అని 

చెప్పుచున్నారు, 

ఓరి ఆహీంతా, చూడురా చూడు _ ఆహీంతుండని వాని పేరు, 

శ్లో రా కృతా న్యాయా = విధినియోగముచేత, నగరీ (పధానభూ తే = 

ఈయూరి కంక టికి (పధానుండెనవాడ్కు (చారుదత్తుడు) వధ్యమా నే చంప 

బదుచుండయా, కిం అ న్లరికుం కోదితీ = ఏమి బయలు _ ఆకసము _ ఏడ్చుచున్నది! 

అన భే = (మబ్బు లేవండ ౬ గా, వ జం పతతి = పిడుగుపడుచున్నది ! ఈయు తాత 

ములు తోంచినవి, 

నొప్పవారి చావువ ఉ త్చాత ములు ఇట్రివి అగ పడుట (పసిద్ధ మే. వట్టి బయలులో 
౬ 

ఏడ్పు, (మబ్బు లేకయే పిడుగుపాటు! మటి పాలక రాజు నాశనమును ఆర్యటని 

MR — 74 
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ద్వితీయః _అశే గోవా, [అళే గోవో, ] 

కో, నచరోది త్య నృరికుం (నై వాన ఛేవతతి వ్మజమ, 
మహీ ళానమూహా మేఘా న్నివతతి నయనామ్బుథారాభిః, ౯ 

[౧ అ లుఅది అన్నలిన్టై ణే అ అణచ్చే వడది వే 
మహిలాశమూహ మేహే నివడది ణఅణమ్బు ఛారాహిం |, 

అవీ చ, [ అవి అ), 

న్లో, వధ్యే ఏవీయమా నే జనన్యసర్వన్య రుదతః 

నయననలిలై; సిక రథ్యాతో నోన్న మతి రేణుః ౧౦ 

[ వ ఖ్ర్రమ్మి ణీఅమాణే జణళ్ళ శవ్వశ్శ్ళ లోదమాణశ్శ 

అఅణళీలి లేహి విత్త లచ్భాదో ణ ఈల్ణమల్ల లేణూ |, 

రాజ్యమును నూచించునవియు ఆగునా? అవియే (పధానతరము లేమో ఎవరును 

ఇపుడు ఎజుంగరు ఊహింపరు, ఆనే గోవా _ ఒరి నోవా, ఆహీంత అనియు నోవా 

అనియు ఆ ఘాతకల పేర్లు, ప వేళమున నే, పేరు చెప్పకన్నను, తా మెవరో 

తామే చెప్పుకొన్నారు _ నవవధబన్థ నే నిఫుణౌ _ మొదలె నడిగా,. (పీత కల క 

వా రెవరో తెలియుటక _ రంగాన (పవేశించినవారు ఫలానా అని తేలియుటకు 

"వేబు బావ్యామొ గజములు ఆపేకు.ణీయములు కాకూడదు _ నాటక మాడించు 

వారు (పకటించు కరపత్రములంబోనివి, ఇపుడు వారి యొండొరుల సంబోధన చే 

వారి పేరును తెలిసినవి, 

న్లో, ౯ ఆ నరితమం న చ రోదితి = ఆశాశమును ఏడ్చుట లేదు. ఆన భె 

వ్మజమ్ నె నివ పతతి = (మబ్బు'లేక పీడుగును పడుట లేదు. (ఆవి కాడు అవి _ మణి 

మహిళా సమూవా మేఘాత్ = త్ర్రీలగుంపు ఆ అను మేఘమునుండ్కి నయనామ్బు = 

శో ౧౦, వయధ్యే నీయమొ-ే = ఈచంపందగినవా(డు. కొనిపోంబడుచుం 

డయా, రుదతః = ఏడ్నుచున్న, సవజా స్య జనస్య = ఎల్ల జనుల యు, నయన 

సలిలైః కన్నీళ్ళతో, సిక్తః = తడినినదై, రథ్యాతః = చాటనుండి,.. శేణుః = 

దుమ్ము; న ఉన్నమతి = లేచుట లేదు, 
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జూరు___( నిరూవ్య నకరుణమ్ ) 

తొ కి కు g నీ ౧: వతాః పున రగ తాః (స్రీయో మాం 

వాతాయనా గ్టేన వినిఃనృ తాస్యాః 

హా చారుద లే త్యభిభాషమాణా 

'బామ్బ్నం (వణాళీభి రి వోత్సృజని, ౧౧ 

చాడ్డా...అఆగచ్చ రే బారుదత్త, ఆగచ్చ, ఇదం ఘోవణ 

స్థానమ్, ఆహత డిణ్ణిమమ్,. ఘోవయత ఫఘోవణమ్, [ఆఅచ్చ 

ల చాలుదతాా ఆఅచ్చ. ఇమం ఘోవణట్టాణమ్, ఆవహాకోధ 

డికకిమమ్, ఘో శేధ ఘోశణమ్, ] 

జలద టు. య 2 గా నాయాల. రాలు సుడార నా జాలలాకాలా ల mo ల 

నిరాప్య సక రుణమ్ = పరికించి, ఎంతే యః దుఃఖముతో _ జాలితో (చునట్లు గా, 

వో, ౧౧. ఏతాః పునః = వీరుగో మథి, వామ్యకాగతాః = మేడలం 

జేరినవారె, _ ఆవీధిలోనంతయు మేడలే అంత గొప్ప సంపన్న మెన నగరము 

ఉజ్జయిని . అనుటయు అనుష౦గికముగా _ మనకు తెలియవచ్చును _ స్తయః = 

స్రీలు? మాం = నన్ను, వాతాయనాభేకాన = కిటికీ భాగముగుండా, వినిః 

సృళతాస్యాః = వెలికి వచ్చిన మొగములు గలవారై, వో బారుద త్తే ఇతి అఫిభాప 

మాణాః = అయ్యో బారుద తే అని నన్ను పిలుచుచున్నవారె, నాకో తమ్ముం 
| ' వాని గ్ల 

"దెలుఫుచు తమ దుఃఖమును అసహాయతను తీలంచుకొనుచు, చోస్పుం = కన్నీటిని, 

(పణాళీభిఃఇవ = నొటాలతోనుం బోలె ఉత్స్న్నజని = విడుచుచున్నారు _ ట్ నలో 
కన్నులే చేపల గీపల రూపపు మూతులు గఅ గొట్టములు _ అనుట, ఆనీళ్ళతో వారి 
మనన్సునిండి ఆడి యో నొట్టములగుండ బయటికి పాజుచున్నది, 

ఇదం ఘోషణస్టానమ్ = ఇది చాటింపు చోటు _ మొదటిది * ఇట్లు వధ్యుం 

గొనిపోవునపుడు వాండు ఫలానా అనియు, వాని నేరము ఫలానా అనియు, దానికి 

ఈదండన యనియు మెవ్వరైనను అట్టిది చేసిన అన్తే కలుగుననియు, అట్టివి 

ఇక కలుగనీవండుటవ చేశాన శాంతికి భ్మదమునకు సర్కారు చాటింపు. ఆవాత 

డిణ్రిమమ్ జా కొట్టుండు రాయిడిగిడిగిడిని _ డప్పును, ఘోపణాం = ఇబాటింపును, 

ఘాోేోషయత = ఇాటింపుండు, 



క్రిర మృచ్చకటికమ్ 

ఉభొ_... శృణు తార్యాః, శృణుత, ఏవ సార్ధవాహవినయ 

దత్తన్య నప్తా, సాగరదత్తన్య పుత్రక ఆర్యచారుడత్సొ' నామ, 

వశేన కి లాకార్య కారిణా గణికా వనన్నసేనా అర్థక ల్యవ_ర్శన్య 

“కారణా చ్చూన్యం పుష్పక రజ్ఞక జీశ్లో ద్యానం (వ వేశ్య చబాహుపాశే 

బలాత్కా.చేణ మారి తేతి వవ నలోప్తో/ గృహీతః, సయం చ 

(వతివన్నః, తతో రాజ్ఞా పాలకేన వయ మాజ్ఞి వా ఏతం మార 

యితుమ్. య ద్యవర ఈద్భశ ముభయలోక విరుద్ధ మ కార్యం 

కరోతి త మవి రాజా పాలక వవ మేవ శాస్పి. - 

[శుణాధ అజ్ఞా, శుణాధ, వశే శళ్టవాహవిణఅద త్తశ్ళ 

ఆల్టికే, శాఅలదత్తశ్శ్ళ పుత శే, అజ్జచాలుద త్తే జామ, వీదిణా 

కిల అకజ్జకాలిణా ఘణిఆ వశ న్న శేణా అత్థకల్లవ తృళ్ళ కాలణాదో 

శుల్ణం పువ్ఫక లణ్ఞాఅజిజ్ఞుజ్ఞాణం వ వేశిఅ బాహుపాశ బల్ల క్కా- లేణ 

మాలిదే త్తి వశే శలోత్తె గహిచే, శఅం అ పడివచ్లే, తదో లజణ్ఞా 

పాలవణ అమ్మై ఆక్షి త్త వదం మా లేదుమ్ - జడి అవలే ఈదిశం 

ఉభఅలోఅవిలుడ్లం అకజ్జం క తేది తం పి లాఆ ఎవ్యం చైవ శొశది ], 
ధ్ డ్ ట్ 

ఏతేన కిల అశార్యశారిణా = కూడనిపని _ పాపము _ చేయు ఈతని చేత 

నట, గణిశా ... ఇ బోగముది వసంత సేన డబ్బుసవ్లికూటి శారణమువలన, ఎవరు 

లేని ఫుష్పు కరండక జీణోకాద్యానము అనుతోటలోనికి కొనిపోయి, భుజములే 

శాళ్ళుశా చుట్టి బలవంతముగా గొంతుపీనీకి చంపయిడినది అని ఇతండు ఆదొంగి 

లించిన వస్తువులతో పట్టుకొ నంబడినాండు, తాను సాంతముగా (తప్పును) ఒప్పు 

కొన్నాడు, శావున(అంతటు పాఠక రాజు చేత మేము అజ్ఞాపింపయిడితిమి _ వీనిని 

చంపుటప, యది అపరః ఈదృళం .., = మతియెకం చేని, ఇట్టి యివాపరములకు 

శెంటికిం -గాని ఆశార్యమును _ చేయ(యగనాడనిపనిని _ పొపమును, చేయు నేని, వానిని 

సయితేము రాజు పాఠవండు ఇ దండించును, (కబడ్డార్ ), 
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ఇూారు... ( ననిర్వేదం, స్వగ తమ్ ) 

న్లో, మఖశతవరిపూతం గోత్ర ముద్భాసితం మే 

నదసి నిబిడ వై త్య బహ్మాఘో మె! పురస్తాత్, 

మమ మరణదశాయాం వర్శమానస్య పామ 

నృదనదృశ మనుషా స్థమ్యతే ఘోవణాయామ్. ౧౨ 

( ఉద్వత్యు, కర్ణా విధాయ) హో (పియే వనన్నసేనే, 

దుఃఖముతో, సని జేలాదమ్ = (ఐహికములమింద) రోంతపడుచుని రాళ, 

న్లో ౧౨. పురస్తాత్ = మునుపు, మే నోత్రమ్ = నావంళము, మఖ శత 

పరిపూకేం = నూటుల యజ్ఞ ముల చేత, పవిత్రము చేయంబడి, నివిడ చె త్య బవ్మా 

ఘా మే? = తెంపు లేక గట్టి గా బి రమైన (యజ్ఞాన్ని సంబంధ మెన వేదధ్వను 

అతో, సదసీ = యజ్ఞ సద స్ఫ్సునందు, ఉద్భానిఠం = విరాజిల్లం జచేయుయిడినది, 

మరణదశాయాం వతీకామొనస్య = చావుదళలో ఉఊన్నవాండ్ననెన;, మమ తత్ = 

నాఅది, అట్టిది, నో తము _ నాతాత పేరును నాయన పేరును నాషేరుతో కూడ 

చెప్పి యాగోత్రముు అసదృళపురుపైః = నీచులైన చండాలులచేత. ఘోష. 

కాయాం = బాటింపులో, పామపెః = పాపములతో పహాడినదిగా, ఘుష్య లే = 

బాటింప(బడు చున్నది, 

మును ఫు మొతాత, నాయన, చేను లెక్కలేని యజ్ఞ ములు వేసీనాము, 

యజ్ఞ సదస్సు అవిరత _ ఉవ్చెర్ _ జేదఘోేపషములతో ధ్వనించినది. వానిచే 

వంశము ఎంతయో పవి(తే మె పోయినది, అటి పవ్మితీతీయు పాగదయు గన్న 
రుల ౬ అనాటి 

ఆగో తము ఇపుడు ఈమౌదిగ వారిచేత దీనాథ౯ (స్రీహత్యా దోపషముతో 

ఇవాటింపళ బడుచున్నది, 

ఫఘాోపణముం దలంచుకొని ఉ ద్వేగము పొంది _ వినణయగూాడని మాటలు, 

పాపిప్పములు అని చెవులుమూ సీకొ ని, హాప్రియే వసన నీనా |! హా పేయసి వసంత సేన, 



న్లో ॥ శ శివిమ లమయూాఖశు, భ దని, 

సురుచిరవి దుమనన్ని భాధ రాష్ట 9 

తవ వదనభ వామృతం నిపీయ 

కథ మవళశో ప్యాయశో విషం విచామి, ౧౩ 

ఉభా__అవనర తార్యాః, అవసరత, [ ఒశలధ అజ్ఞా, 

ఓకీ శలధ కే! 

శో, వష గుణరత్ననిధిః నజ్జ్ఞనదుఃఖానా ముత్తరణసేతుః 

అసువర్ష్మం మణ్గనక మవసీయ లే ఒద్యనగ రతః. ౧౮ 

[వే గుణలఅణణిహీ శజ్జణదున్చాణ ఉతృలణ సేవా 

అశువణం మణనఅం అవణీఅడి అజ ణఅలీదో ] 
డ్ డ్ డ్రి 

ఖో ౧౩, శశి విమల మయూఖ శుభద న్ని = చంద్రుని పళపళని కిరణ 

శులఅవ లె తెల్లనైన దంతేములుగ అదానా సురుచిర విదుము సన్ని భాధ రౌప్టి = 

బంతేయు అంద మై పవడమునకో సమౌనమెన అధరోష్టము గలదానా _ తీవ వదన 

భవ ఆన్ఫుతం నిపీయ = నీనోట పుట్టిన (యధశా మృతమును ఆని కథం = ఎట్టు; 

అవళః = నావసములో లీనివాండ నె, ఇట్లు ఘాతువల చేతం బడి, ఆయథశోవిషం = 

ఈనిన్ను గొంతు పినికితీ నను అపక్షీ ర్లియను విషమును. పీబామి = (తాగుదును ! 

మెన్న రాత్రి నీవు నవ్విన నవ్వులయా పండ్ల వెన్నెలకు తనినితీని, అంతట 
ఆయథ రామృతే మౌనితిని, (తోంటలో కలఠలసికొని కాల త్నేపము చేయుదమని 

సంకేత మేర్చథేచి, మటిం తెంత కో ఊవ్విళులూరితీ చ) మతి యిట్లు వీగోంతుపిసికి 

చంపిలీనను అపయళస్సు చెవులు నిండుచున్న దే ఈఘోపణశచే దానిని ఎట్లు 

(తాగుదు నే (పేయసీ ! 

శో ౧౮౪. ఏపః=వీండు ఈయన, గుణరత్నే నిధిః= సద్దుణము అను రత్నము 

అక నిశేపము _ పాతేజు, సజ్జన దుఃఖానాం ఊ త్తరణ సేతుః _ సజనులకు 

లేమిడి మొదలగు దుఃఖములవ, (సముదముం బోని వానికి చాంటుటకెన వం తేన, 
నగరీతః = పట్టణమునుండి (బయటికి వల్ల కాటిక్సి, ఆ సువ ర్హంమండ నకం = (బంగా 

రముతో చేయంబడని ఫురుషరూప మెన (ఈపట్టణపు లొడవ్రు అపనీయ తే = 

తొలణించి కొనిపోంబడుచున్నది, 



దక మోఒ జ్యా? ఫ్రై 

అన్య చ్చ, అలం చ], 
నో, నరః ఖలు భవతి లోశే 

లోకః సుఖసంస్థి తానాం చినాయుక్త్టః 

వినివతితానాం నరాణాం 

పీయశారీ దుర్చభో భవతి, రా 

[శ వ్వే స్ హూం లోప 

లోవ శుహశంఠిదాణ త తిల్లః 

విణివడిదాణం ణలాణం 

విఅ కాలీ దుల్హ్లహో హోది EB 

బారు... ( సర్వతో ఒవలోక్య ) 

నో అమో హీ వస్తా? నృనిరుద్ధవ శ్రా): 

(వయాన్తి మే దూరతరం వయ స్యాః 

మా అసలీ క ల వ ముఖయట అ 

సద్దుణ శాలి సజ్జనోపశారి, ఊరికి తొడ వె నవాండు వల్ల కాటికి కొనిపోం 

బడుచున్న్నాండు, పాండు, అవతలికి మీరు పాండు, 

న్లో, ౧౫. లోకే సవళాః లోకః = లోకమున ఎల్లజనమును, సుఖసంస్టి 

శానాం = సుఖములో నున్న వారికే, చినాయుకృః భవతి ఖలు _ సాయపడు 

ఆలోచనతో కూడుకొన్నది అవునుగచ్యా వినిపతితానాం = నుఖము తొలగి 

విపత్తులం బడిన కష్ట కాలము వచ్చిన, నరాణాం = మానునులక, (పియకరీ = 

(పీయము చేయు వాండు, దుల౯ాభః భవతు = అరుదు అగును. 

కలవానికే దాన మిచ్చుటయు, బాగుగా _ మంచిస్థితిలో - ఉన్నవానికే 

సాయపకుటయుంగాని, లోశాన లేనివానికి జానమిచ్చుటయు క పైలలో పడిన 

చానికి ఆదుకొనుటయు అరుదు, 

నవజాత; అవలోక్య = అంతట కలయంబూచి, 

న్లో, ౧౬ అమి మే వయస్యాః = వీరుగో నా మిత్రులు, సరివయసు వార్పు 

వస్తాాన్న నిరుద్ద వక్తాః = ఉత్తరీయపు కొస. చెరయణతో మొగము వాటు 
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మితం న కళ్లి ద్విమమస్థితన్య ౧౬ 

వాణ్తులె__అవసారణం కృతమ్, వివికో రాజమార్షః, త 

దానయ తేనం దత్తవధ్యచిహ్నమ్, [ దళాలణం కిదమ్, వివిత్తం 

లాఅమగ్గమ్. తా ఆజేధ వదం దిజ్ఞవృద్భ చిక్హామ్ |, 

(చారుదత్తో నిఃశ్వన్య “మె లేయ భోః? 10 ౨౯ 

ఇత్యాది పఠతి) 

_గ్రోవత్యే] 
వేసికొని దూరతరం (ప్రయాన్ని = ఏంత యు ఎడనిపోవుచున్నారు, సమసంసి 

తస్య దా మంచిస్థితిలో ఉన్నవానికి _ చెవమ అనుకూలముగా నున్న వానికి పరః 

అపి = శతువును _ పరాయివాండును, బన్గుః = బంధుడగునుు, విషమస్థిత స్య = 

చెవము (పతీకూలించి యిబ్బందులలో నున్న వానికి, న కశ్చిత్ మిత్రమ్ = ఎవడును 

మి(త్రేము గాడు 

వీరునో నావయన్యు లే, మొగము కష్పుకొన్సిి ఎబుంగనివారివలె, ఎడసీ 

దూరముగా పోవుచున్నారు, నాక కాలము ఇట్లు వచ్చినది, కాలము బాగుగా 

నుండి మం చిస్టితిలో నుండంగా పరాయిచాండే లేడు _ ళతువు సయితము 

బాంధవము పాటించును, కాలము చెడి ఆపదలలో పడిన, అప్పుడు ఒక్క. (డును 

మి(తు(డు కాదు. 

అపసారణం కృతం = జనులను తొలగించుట ఐనది, దూరముగా తెచ్చి 
నాము, ఇక్కడ రాజమౌొర్షము వివిక౦ =నిరనముగా నున్నది, తేత్ = కావున, 

౧ అటి యా 

ద తృవధ్య చివ్నాం = చంపంబడుటశెన గుబుతు "పెటంబడినవానిని, ఆనయత = 
a లు 

చేరంగొని రండు _ అట్లు చేరరావలనీనవారు ఎవరెనను ఉన్న, ఇది రోవాసేన 

మె కేయ (ప వేళ నూచనయు, 

_ వారుదత్తుడు మెలేయుని, ఇల్లాలిని కొడుకును రోవాసేనుని తలంచు 
కొని యేడ్సును, చూ, 12 _ 29 న్లో, 
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హో తాత, హో (వీయవయస్య, [హో తాద, హాోపిీఅవఅసన ] 

బారు... ( ఆక ర్య, నకరుణమ్ ) భోః నస్వజాతిమహ త్తర, 

ఇచ్చా మహ్యం భవతః నకాఖాత్ (వత గ హం కర్తుమ్, 

చాల్లాలా__క మన్నాకం హాస్తాత్ (వత్మిగహం కరోమి ః 

[ కం అమాణం హాతాదో వడిగహాం క లేలి? 
బా థి ౧ 

చారు... శా న్సం పావమ్, నావరీ్షయ్య కారీ దురాణచారః పాలక 

ప్రవ చాణ్ణాలః తే త్ప్సర లో కార్టం పుతముఖం (దష్టు మభ్యర్థయే, 

చాక్ణాలాొ__ఏవం కియతామ్, (ఎవ్యం కరీఅదు క. 

[ నేవళ్య 
హోతాత _ అయ్యో నాయ నా హా(ప్రియవ స్య, అయ్యో (పియవయన్యు (ణా _ 

ఆని తెరలోపలనుండి కోవాసేన "మె తేయుల ఏడుపు _ అజిపు _ వినబడినది, 

స్వజాతీమవా త్తర ఓ మాదిగదొరా, నీవలనను దానము నొనుటకు కోరెదను_ 

కోరిక తీచుకాకిొనం గోదెదను, 

కిం అస్మాకం +... = ఏమి మాచేతినుండియు ప్రచ్చుకొందువాళి 

శా నమ్ పాపమ్ = ఆ (ఆట్లు(పతీగహీం చ్చు పాపము శమించును గాక. న 

అ పరీక్షు కారీ దురాచార = సరి సరికాదు ఆని ఆలోచింపక పనిచీయువాండు 

శాయడు _ పాలక ఇవ = పాూలకునివ లె, 

శీను తన్ను ఆడుగుటయు, అట్లు అడిగించుకొని తాను నాకు ఇచ్చుట యు 

అను కూడనిపనిని చేయండు మాదిగ వాలడెనను విండు, అట్లు చేయువాడు రాజు 

పాలకుడు, తాన వెనుదీయుట _ ఆపళ్న _ కొందువా అనుట, "జీను ఒక కోరి 

కను యాచించితిని గాని మొవలన ఏదేని దానముం-గాద్కు తత్ = కావున, పరలో 

శాథజాం పు త్రేేముఖం (డష్టుం అభ్యథ౯ యే _ కోరుచున్నాను, నాబిడ్డను నాకు 

చూపుడు, 

ఏవం (క్రియతాం = అట్లు వేయబడును గాక, 

MR — 75 
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హో తాత్క హో వితః, [హా తాద, హో అవుక ] 

(చారుదత్తః (శ్రుత్వా నకరుణమ్, “భోః న్వజాతి 

మహత్తర” ఇత్యాది వఠతి) 

వాణ్తాలా.._ హే పౌరాః, తుణ మన్నరం దత్త, వవ ఆర్య 

చారుద తః ప్కుతముఖం వశ్యతు, ( నేవథ్యాభిముఖమ్ ) ఆర్య, వ్రత 

ఇతః, ఆగచ రే డదారక ఆగ చ. [అలే వజల్తా ఖణం అనృలం 

డేధ, ఏకే అజ్ఞణాలుదశ్తే పుత్తముహం పేక్టదు. అజ్ఞ, ఇదో ఇదో. 

ఆఅచ్చ లే దాలఆ ఆఅచ్చ | 

(తతః (వవిశతి దారక మాదాయ విదూషకః) 

విదూ___త్వర తాం తర తాం భ|దముఖః, పితా తే మార 

యితుం సీయతి, [తువరదు భద్దముహో, పిడా చే, మారిదుం 

ణీఅది 7. 

దార___హా తత, హో పితః! హా తావు హో అనుక !] 

విద... హో (పియవయస్య, కుత మయూ త్యం (దష్ట్రన్యః 1 

[ హో విఅవఅన్స్క, కహిం మవ తుమం చేక్టిదచ్యో ? 

కణం ఆ నరం. ద తే = ఒకనిముసము సందు _ అవకాశము _ ఇండు. ఆర్య 
నో అటో 

ఇతః ఇతే: _ అయ్యా ఇటు, ఈతట్టు (చూడు అనుట, ఇటువచ్చును ఆచ్యాయి _ 

అని రా, కీ ఆచ్బాయి రా, 

తతః 1పవిశతి ;.. = అంతట చాలుంగొని విదూషకుడు (ప్రవేశించు 

చున్నాడు, త్వరతాం త్వరతాం భ(దముఖ = త్వరపడు త్వరపడు, కీమంచి 

యబ్బ్చాయీ మో'నాయన చంపయణబకుటకు కొనిపోయఎయడు చున్నాడు. వో తాత | 

వో ఆవుక! ఆయ్యా నాయనా, అయ్యో నాయనా, హ్మాపియవయస్య _ న్నత్ర మయా 

త్వం (దష్టవ్యః - అయ్యా పీయవయస్య, (ఇంక) ఎక్క_డ నిన్ను చేను 

చూడవలసినది * 
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చారు... (పుతం మితం చ వీత్య ) హా పత, హో 

మై లేయ, ( నకరుణం) భోః, కస్టమ్? 

న్, చిరం ఖలు భవివ్యూమి వరలోశే వీపాసితః 

అత్యల్ప మిద మస్మాకం నివాపోదకభోజనమ్, ౧౭ 

కిం పు తాయ (వయచ్చామి ! ( ఆత్భాన మవలోక్య, యజోవపీతం 

దృష్టా ) ఆం, ఇదం తావ దస్పి మమ చ 

నను చలా యు. తల కాణ్ 

సామౌన్యముచే, సమవిపమ స్థితుల విషయము చే చారుడ తేవయ న్యుఅ 
అట 

విషయము సమరింప (బడుట చే అరాంత ర న్యా సము, శారథరుని యీసూ కి _ సం 
థి @ జ్జ (par 

వడిం చును, 

ఇవా లోశే౭_పి ధనినాం పతో౭పి స్వజనాయ తే 

స్వజనో 2ఒపీ దరి దాళాం తత ణా దురనాయతే, 
వు జ 

పుత్రం మిత్రం చ వీక్ష్య = సుతుని మిత్రముం గూడ చూచి, భోః కష్టమ్ _ 

అయ్యో కటా! 
ళు 

వో, ౧౭. చిరం ఖలు = చాలకాలము గద్కా పరలోకే = పరలోకమున, 

చచ్చినతవా౯కాతి వేరినచోట, పిపాసితః = దప్పిగొన్న వాండను, భవిస్యామి = 

కాలను! అస్మాక ౦ = నాకు, ఇదం నివాప ఉదక భోజనమ్ = తేపజాణము విడుచు 

నీళ్ళు అను నీ ఆహారము అత్యల్పం = చాలకొ ది, పర్యా ప్రము, చాలునది కాదు, 

ఒక్క_ంటే కొడుకు, వాండును ఇంకను చాలుండు _. అగుట చేత _ కాంబోలు 

ఇ టనుట, ఇంకను ఎన్నా ళ్ళకో వండు ఎదిగి నాక పుడిసెండు నీళ్లు _ తీపజాణము _ 

ఇయ్య గలుగుట _ నో రెరుంగ ని శిశువు, అదెనను చాకు ఛాలంగలదా 

వలళాటికి కొనిపోయజడు ఈకడపటి నిముసమున ఇట్లునాక డక వచ్చిన 

కొడుకునకు ఇయ్యను నావద్ద ఏమియులేడదే _ ఏమియితును ఆత్మానం అవ 
యు న 

లోక్య ... =తన్ను చూచుకొని, యజోపవీతం దృప్వై-జంచె మొక టి యుండుట6 
ధా లు 
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న్లో, అమా కిక మసావన్షం _బాహ్మణా నాం విభూషణమ్ 

దేవతానాం విత్యాణాం చ భానో యేన (వదీయ లే. ౯౧౮ 

(ఇతి యజ్ఞ" వపీతం దదాతి ), 

చాక్డాలః_ఆగచ్చ శే వారుదత్త, ఆగచ్చ. [ ఆఅచ్చ లే 

వాలుదత్తా ఆఅచ్చ J 

ద్వితీయః.___అ.ే ఆర్యచారుదత్తం నిరువవ చేన నామ్నా 

ఆలవసి, అరే వశ్య [అలే అజ్జవాలుద తృం ణిలువవ బేణ ణా మేణ 

ఆలవేకి, అరే, వక్ష ] 
మి 

“ఖీ అభ్యుదయ 2_వసానెత జైన 'రాతిందివ మహాతమా రా 

ఉద్లా 'మేవ కీశోరీ సియలిః ఖలు (పత వ్ట్పీతుం యాలి, ౧౯ 

నాననా మక 

వో, ౧౮. అ మౌ _క్రికం =ము త్తేములది శానిదియు, అసొవణజా౦ = 

బం-గారుదియు శానిదియు; యేన = డేనిజేత _ అనంగా దీనిచేత, దేవతానాం = 

'జేవతలకు (ఊపవీతీముగాను) పిత్తూణాం = పితరులకును ((పాచీనావీతము గాను) 

భాగ _ వావ్యక వ్యములు, (పదీయతే _ ఒసంగ (బడు చున్నది, 

ఇది యజోపవీతం దడాతి _ అని జండెమును ఇచ్చును, 
ఖా 

శే చారుద త _ ఓరీ చారుద త్త, ఆర్య చారుద త్తం నిరుపపదేన నామ్నా 

pa.) అణి 

చేర్చక పిలుచుచున్నావు! ఓరి, చూడు, 

నో ౧౯. అభ్యుదయే = సంపదయందును;, అవసానే = ఆపదయందును, 

చావునందును _ తథా ఎవ = అయే, రా్రిందివం = శేబవలును, ఆవాతమౌగా౯= 

ఆడ్డములేని దారిగల దై పోవుచు చే ఉండునదై, ఉద్దామౌ = కట్టుతా౭డు తెగిన, 

కిఫోరీఇవ దు ఆడుగట్డ పుం బిల్లవ లె (పత్యాసితుం = ((హౌతణిని అనుట) వడివడిగా 

ఎదుర్కొ_నుటవ, ఆ|క్రమించుటక, నియతిః = నిధి యాతి ఖలు = సోవుచుండును 

గదా, 
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[అబ్బుదవ అవ కాళ తహే అ లత్సిందినం అహదమగ్గా 

ఉద్దామే వ్య కినోలీ శిఅదీ క్ట పడిచ్చిదుం జాది 1 

అన్యచ్చ [ అణ్ణం చ J 

న్లో, శుప్కాం అవి వదేశా అన్య 

కిం వినమితమన్న కే కర్తవ్యమ్, 

రాహుగృహీతో 2పి చన్షి? 

న వన్షన యో జనవదన్వ ౨౦ 

[శుక్ఞా వివదేశా శే కిం విణమిఅమత్ధఏ ణ కాఅవ్యమ్ 

లాహుగహీచే వి చచ్చే ఇ వన్షణీవ్ జణపదన్న ]. 

దార_అచే శే చాణ్తాలాః, కుత మమ పితరం నయత ౪? 

[ అశేశే చాణ్ణాలా, కహిం మే ఆవుకం జోధ ? ] 

సంపదయందు గాని అపదయందు గాని _ అన్ని దశలయందును అనుట, 

రాత్రీ కాని పవలు కాని, అన్ని కాలములందును అనుట, నియతి _ వాని వాని 

విధి, కటు, తాండు తెగిన ఆండు గుజుపుపిల వలె అతిత్వరితము గా ఎగిరిదూకినట్లు _ 

ఉం 
(=) య 

అందులకే ఆండుగుజపువిలం జెప్పుట _ (మానిసిని ఎదుర్కొనం బజచునుగ చా, 
ఉం స 

న్లో, ౨౦. అస్య వ్యపడేశాః శుస్మాూ_ః = ఇతని క్రీ రులు _ పేరు ప్రతిష్టలు, 

శుస్మా_ః = ఎండిపోయినవి, _ ఈవ్యా జ్యెము విచారణ తీపుకా -_ వీనిచే _ అనుట, 

(ఐనను) వినమితేను సకం = వంచినతల (_ నమసా్కారము అనుట), అనలగా 

తలవంచుట, కిం న క ర్రవ్యం = వేయంబడ్ నక్కు_అలేదా * చన్చ్రః = చందురుడు, 

రాహుగృహీతః ఆపి రాహువుచే పట్టంబడినను, జసపద స్య = (గ్రామమునకు - తజ 

నులకు అనుటయే, న వననీయః = ముక్కు_వలనిన వాడు శాయడా శ 

ద 

మఖశత పరిపూత తౌది పేరు (ప్రతిష్టలు ఎండిపోయిన శే మౌత్రము, ఇతనికి 

స ప ॥ పటిన చం,దునికీ నమస్క్లరి పమా * 
తలవంచి నమస్కరింప వలదా (గవాణముపట్లన 0 స్కరిం 

కత నయతరే * = ఎక్కడికి తీసికొనిపోవుచున్నారు * 
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చారు... వత్చ, 

శా, అంసేన బ్ త్క_రవీరమాలాం 

నస్క నేన శరాలం హృద యేన శ్లోకము 

ఆఘాతవు ద్యాహ మన్నుపయామి, 

శామ్మిత మాలబ్ధం మి వాధ్యర 2జి, ౨౧ 

వాతాలాః._.దారక, ( దడాలకా | 
Co 

శా, న ఖలు వయం చాళ్తాలా శ్చాణ్ణాలకులే జాతపూర్యా అపి 

యె 2_భిభవ న్హి సాధుం తే పాపా న్మేచ బూార్జ్టాలాః, 99 

[౯ హుం అమ్మే చాక్టాలా చాణ్ణాలకులమ్మి జాదపుచ్యా వి 

జే అహిభవ ని శాహుం తే పావా తే అ చాక్ణాలా ], 

న్లో ౨౧.  అంసేన = బుజాన _ మెడలో ఆన్న మాటయే _ అది బుజూ 

అకు తగులుచు వ్యాపించుచు ఉండును, కరవీరమాలాం = ఎజ్రిగ న్నీరోఅమాలను, 

స్క నేన = మూపున, శూలం = కొట్టుమొనును, హృదయేన = మనసున, శ్లోకం = 

దుఃఖమును, భి భత్ = మోయుచున్న చాడ _ కలవాడనె, ఆధ్యశే = యజ్ఞ 

మున అజః = మేక, ఆలబ్బుం _ ఆలంభమును _ పొందుటకు, శామి(త్రం ఇవ = చం 

ఫువా డుండు చోటికిం బో, ఆద్య = = ఇప్పుడు, ఆభఘాతం = కొలచోటును, అను 

.'శయామి = కాచి౯ పోవుచున్నాను. 

యజ్ఞాన యజ్ఞపశు వై న మేక చంపంబడుటక చంపుచోటికిం బోతె చేను 

కొొబుత వేయబడుటవ అఘాతీమునవ _ చంపుచొటికి పోవుచున్నాను, 

సంచాదమునక _ హితోపచేశమునుండి, 

'ఆసన్నతరతా మేతి మృత్యు ర్షన్తోర్లినే దినే 
అఘాతం నీయమౌ స్య వధ్య స్యేవ పడే పదే 

వో, ౨౨, (అశేశే చక్తాలౌ _ అని పిలిచితివి ఎ) ఆవాం = మేమా 

ఇాల్తాలకు లే జాతవూర్వా ఆపి = చండాలకులమున ఫుట్రినవార మే ఐనను, న 

ఖలు చాణ్రాలౌ = చండాలురము కౌముగ దా యే =|ఎవరు, సాధుం = సాధువును? 

అఖిభవ న్హి = దూషపంచి తిరస్కరింతురో, తే పాపాః = ఆపాపాత్ములు 
చాణ్గాలాః = చండాలుర్కు 
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డార__త తి మరం మారయత పితరమ్? [కొ క్రీన 

మా రేధ ఆవుకమ్ ? ] 

చాణ్ఞాలఃదీర్హాయుః, అత రాజనియోగః ఖలు అవరా 

ధ్యలి, న ఖలు వయమ్, [దీహట, అత్త లాఅణిఓటఓ క్ట అవల 

యది న ఖలు అమ్మై క 

దార... వ్యాపాదయత మామ్. ముళ్ళ్ళాత వితరమ్, [ వావా 

చేధ మమ్, ముజ్బ్చాధ ఆవుకమ్ |. 

చాత్డాలః__దీర్హాయుః, ఏవం భణం శ్నిరం మే జీవ, 

[ దిహాటీ ఏవం భణన్నే చిలం మే జీవ 

ఇవారు.___( స్మాసం పుత్రం కో గృహీత్వా) 

శ్లీ ఇదం త ల్సేహ సర్వన్వం సమ మాథ్యదరి దయో? 
అచన్లన మనౌశీరం హృదయ స్యాను లేపనమ్, 99 

తత్ = అశేని, కతో మారయథః మో లేల చంపుదురు * దీఘాకాయుః = 

రీరి దీర్దాయూ, అత = ఇందు, ఈవిషయమున రాజనియోగః ఖలు = రాజు 

ను త్తీరువుగ దా, అపరాధము చేయు చున్నది _ తప్పు నియోగించుటలో నున్నది, 

న ఆవాం = మేము కాము అపరాధము చేయు వారము. 

వ్యా పాదయత మాం = నన్ను చంపు(డు, ముష్ట్ప్పాత అవుకం = నాయననూ 

వదలు గు, 

ఏవం భణకా = ఇట్లు పలుకవాఃడవుగాా చిరం మీ జీవ = నాకోసము 

చిర కారము (బదుక, చారుదత్కడు _ కే గృహీత్వా = మెడకాంగలించుకోని, 
అటో 2 

నో, ౨౩, వదం తత్ = ఇదే అది స్నేవాసవళాస్వం స్నేహసారము _ 

ఫుత గా, తౌలింగ నము _ అధ్య దరి దయోః = సంపన్నునికిని పేద వానికిని తుల్య మె 

నది _ అది వాని కెంతో వీనికిని అంత చల్ల -నెనది _ సృదయస్య = మనసునకును _ 

ఉరమునకును _ లోపలికీని బయటికిని సమౌన మెనది, అచాన్లనం = ందముడి 

శానిదియుు, అనౌకీరం = వట్టి వేరుది కానిదియు _ నగు, అనులేపనమ్ పూత, 
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( అంసేన బిభత్ X-౨౧, ఇత్యాది పునః వఠతి. అన 
ఆ 9 | లోక్య న్వగ తమ్, అమిోాహిా వస్తా/న్న X-o౧౬ ఇత్యాది 

పునః వఠతి, ) 

విదూ.__ఖో ఛ్మదముఖాః, ముఇ్బుత (వీయవయన్వం వారు 

దత్తమ్, మాం వ్యాపాదయత, [భో భద్దముహోా, ముఇ్బుధ వీఅ 

వఅన్పం బాలుద తృ మ్! మం వావాచేధ ] 

బూారు..శో నృం పావమ్, (దృష్ట్యా న్యగతమ్ ) అ ద్యావ 

గచ్చామి, ( నమనంస్థిత వ - ౧౬, ఇత్యాది వఠతి) (|వకాశమ్ ) 

(ఏతాః పున ర్హర్భ్యగ తః, (స్ర్రీయోా 20-౧౧ ఇత్యాది పునః 

పరతి, )' 

చాణ్జాలక_అపసర తార్యాః, అవసరత, [ ఓకశ లధ అజ్ఞా, 

నీ లధ ] 

తల mడత లలన 1a న Le mY ప Te te Rett! శద మలల. స 

పుతునికౌ(గిలి ఈఆరమునకు బయటీకిని చల్ల గా ఆప్యాయముగా నుండును, 

అంతరంగమునకు లోపలికిని చల్లగా ఆప్యాయముగా ఉండును. ఆధథ్యునికిని 

దరిదునికిని సమొనమెనది _ ఊభయులు ఒక్క విధముగా ఒక్కింత గా ఆనుభ 

వింపందగినది _ మటి అందు గందము లేదు _ వట్టి వేరును లేదు, 

ఇందు వాత్సల్యము పొరలి పాబుచున్నది. చూ, ఉ, రా, చ, 11. 

అ న్షకరణత త్త స్య దమ్పతోోః స్నేవాసం్యశయాత్. 

ఆనన్ష్మగన్థి శేకో ఒయ మపత్య మితి బధ్య తే, 

భోభ|దముఖాః కు మంచిీవాంచారా, విడువుండు (పియవయస్యుని, 

చారుదత్తుని, మాం వ్యాపాదయ = నన్ను చంపుండు, 

శాస్తం పాపమ్. నిన్ను చంపు పాపము అడంగును గాక _ అదేమి మాట 

అద్య అవగ చ్యామి = ఇపుడు ఎబుంగుచున్నాను, 
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న్లో, కిం వశ్యత నత్చురువ మయళశోవశేన (వణప్టజీ వాశమ్, 

కాచే ఖణ్ణిత పాశం కాజ్వానకలశ మివ మజ్జ నృమ్ం ౨రో 

[కిం పెక్టోధ శవ్వులిశం అజశవ కేణ వృణట్టజీవాశమ్ 

కూ వే ఖరణ్ణిద పాశం క ఖ్బుూణక లశం వ్విడుబ్బ నృమ్ le 

( చారుదత్తః నకరుణమ్ ' శశివిమలమయూఖ ” ౫-౧౩ 

ఇత్యాది వఠతి 

అవరః___అనే, పున రపి భఘోవయ, (చాణ్ణాల సృథా 

కరోతి ) [అలే, పుణో వి ఘో శేహి ], 

వారు 

న్లో, (పాపా ౭_హాం వ్యసనకృ ళం దశా మనార్యాం 

య (లేదం ఫల మపి జీవితావసానమ్ 

వపా చ వ్యథ యతి ఫఘోవణా మనో 'మే 

(శోతవ్యం య దిద మసౌ మయా హ శేతి, 9 

వో, ౨౮. ఆయఖోవశేన = అపకీ రి కారణమా _ (ప్రణప్ప _ జీవాళం = 
~~ 

'నాళశనయమెన (బదుకు నాసగలవానిని, సత్పురుషం = (ఈ) సజ్జనుని, కూపీ = బావిలో 

ఖణీత పాళం = తెగిన చేషశాడుగలిగి, మజ నమ్ = మునుగుచున్న, కాళ్ళునక అశం 
G జ 

ఇవ = బంగారు కుండవశె, ఉన్న వానిని, కింపళ్యథ = సమి చూచెదరు _ బావిలో 

చేయ తాడు తెగిన బంగారుకండ మునిగి అడుగునకు పోకండునా _ దానిని ఎవరు 

తప్పింపంగలరు * అట్లు మనుగుచున్నా+డు చారుదత్తుండు, అపయళముచే జీవితాళ 

వదలుకన్నవానిని ఏమి చూచెదరు _ తస్పింప ఉఊపాయమే లేదే _ అపసకత _ 

పాండు, 

నో, ౨ అహం = “నీను వ్యసనకృళా౦ = లేమిడి చేత ప్రీనయెనదియు, 

ఆనార్యాం = పరువుమాలినదియు నగు దళాం = గతిని, (పొ _ప్పః = పొందితిని, 

యత్ర = ఎందు అనగా అందు, ఇదం జీవితావసానం అపి = ఈ చావుసయితము, 

MR — 76 
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(తతః (వవిశతి (పాసాదస్తో బద్దః స్టావరక్ 
థి ధి ౪9 

స్థావరకః._( ఘోవణా మాక ర్ష్య నవైక్రబ్యమ్ ) కథం! 
అపావ స్చారుదతో వ్యాపాద్య తె, అహాం నిగడేన స్యామినా బద్ధః, 

భనతు, ఆక స్షామి. శృణు తార్యాః, శ్ఫణుతే అ స్ చాస్ం 

ఫలం = ఫలము (ఐనది (ఆంతంబోక), అసౌమయాపహతాఇని = ఈ మెనా చేత చంప 
బడినది ఇతి = అని, యత్ ఇదం[శోతవ్యం = ఏయిది వినవలనీన వచ్చివదో, ఏషా 
ఘోపణా = ఈచాటింపు, మేమనః = నామనసును, వ్యథయతి = వెత వెట్టు 
చున్నది, 

ఈ లేమిడిచే ఎంతయు హీన మెతిని, పరువుకోలుపోయితిని నాదళ ఆట్రిదిఐనది, 
తుదవదానికి ఫలముగా ఈఇచావును వచ్చినది, అంతంబోక, ఈ మెను నేను చంపి 
తిని అను ఈచాటింపు వినవలసి వచ్చినదే _ దానికి ఎంలేని వెత చెందుచున్నా ను, 

తతః (పవిళతి (పాసొదస్థః బద! స్థావరకః _ అంతట బంశాళాలో ఉండు 

వాడు, (చేతుల కాళ్లు సం కలం) గ ట్రటడినవాండు 'సావరకుండు . శ కారుని చేటు(6డు 

1పవేశించు చున్నాండు, అనలా అట్టి వాడుగా రంగాన (పేక వలపం గనయుడు 

చున్న (డు _ అనయా (పాసాదమును అందు వాండు అట్లున్నట్టును అగపదడవ లెను _ 

ఇప్పటి రంగ నిమాకాణ నిఫుణులు అట్టి దృశ్యములను ఎంతయు నిజమని తోంచు 

నట్టుగా అనై చూపంగలరు, మటి యాకాలమున కూ దకకవి దీనిని భావించిన పుడు 
ఎట్టు దూపయబజెనో, మటి ఆట్లి వాండు (సేతు కలకు ఆఅఆగపడుచు మాటలాడుచు 

ఉన్నా(డు, 

ఘోపణాం ఆకణ్య కా = వవాటింపును విని _ ఇపుడు చారుదత్తుని శాన 

మునకై న ఊరేగింపు చండాలురు జరుఫుచుండునది, (పేషకపౌరజనముతో నిండినది 
సంస్ఞానకు నింటి చేయపునక వచ్చినది, 

సవెక్షబ్యం = దుఃఖముతో అవయవములు విలవిలపోవుచుండ్య కథం = 

ఏట్టూ _ ఎట్లోకదా! అపాపః చారుద తృః వ్యాపాద్య తే = పీపాపము లేనివా(డు 
చారుదత్తు (డు చంపయడుచున్నా డే! అవాం నిగ డేన స్వామినా బద్ధః - నేను 

సంకెలతో (మా దొరచే _ శశారునిచే _ కట్టి వేయంబడితిని, భవతు = శాసీ _ 

అక గ్టామి = అల చెదను _ శ్చణత ఆర్యాః = నీను యగు అయ్యలారా, వినుడు _ 
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మయా పాపెన వ్రవహణవరివన్తేన పుష్పకరణ్ఞక జీన్టోద్యానం వన్నన్త 
సేనా సీతా, తతో వువు స్వామినా మాం న కామయస ఇతి 

కృత్యా చబాహుపాశబలాక్కా_రేణ మారితా, న పున శేతే 
నార్యణ, కథమ్ విదూరతయా న కో౭_పి శృణోతి | త త్కి_౦ 

కరోమి ? ఆత్మానం పాతయామి. (విచిన్య) య బ్యేవం కరోమి, 

త దార్యచారుదత్తో న వ్యాపాద్య లే, భవతు, అస్యాః (ప్రాసాద 
వాల్మాగ్మవతోళికాత ఏతేన జీర్ణగవాశే ణాత్మానం నిషీపామి, 
వర మహా మువరతః, న పున శేవ కులపుతవిహగానాం వాన 

పాదవ ఆర్యచారుదత్తః, ఏవం యది ఏవ ద్యే, లబ్ధో మయా వర 

లోకః, (9 త్యాత్టానం పాతీయిత్యా) ఆశ్చర్యమ్ ! నోవరతో 

ఇస్సి, భగ్నో మే దణ్ణనిగడః, త్ర బ్చాణ్ఞాలఫోవం నమన్వివ్య్యూమి 

హం హ్మే, చాణ్జాలాః, అనృర మ న్మరమ్, 

అగస్తే_ విషయము చెప్ప(దొడంగు వాక్యాలంకారపు మాట, ఇదిగో ఇపుడు ఇటు 
చూడుడు! మయా పాపేన ,.. = పాపు(డచెన నాచేత, బండి మాబుపాటు 

చేత, పుష్పుకరండక జీణో కా ద్యా నమునకు వసంత సేన కొనిపోయడినది. తతః! మమ 

స్వామినా .** = అంతట నాదొర వేత, నన్ను శామింపవజే అని కారణము చెప్పి, 

పగ్గములంబోని బాహువులతో బలవంతముగా గొంతుపిసికి చంప(బడినది, మజీ 

ఈ యయ్య చేత కాదు, కథమ్ = ఎట బ్బా ! విదూరతయా ... = చాల దూర 

మగుట చే (నామాటలు) ఎవరును వినుట లేదు. కావున నుణి ఏమి చేయుదును శ 

ఆత్మానం పొత యామి = నన్ను (కిందికి (తోసికొందును, (ఆలోచించుకొని యో 

వం... = ఇటు శేయుదుచేని చారుద త్తయ్య చంపంబడక పోవును. భవతు = 
రగ అలాల 

కానీ, అస్యాః (పాసాదచాలా(గ +=. = బం-గాళామినైమాది (క్రొ త ముందరితేటున్న 
ది వి లు 

కొట్టునుండి, ఏతేన జీణ౯ాగవాశేణ = ఈచివికిపొయిన పాతకిటికీగుండా, నన్ను 

(కిందపడ వేనికొందును - కిందికి పడెదను, వరం అవాం ఈపరతేః = చేను వచ్చి. 

నను మేలే _ ఫవాకాలేదు. న పునః ఏషః ... = మణి యితండు, గొప్పవారు _ 

కలానపుట్రిన బారు _ అను పతులప్క, వాసపాదపః = శాఫురపు చెటు _ ఎల్లరకు 

అననే 
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[కధం! అపా వే చాలుద శ్రే వావాదీఅది. హాగ్ళో ణిఅ లేణ 

గెొమిధ్రా బస్ధి దే. భోదు, ఆక్క-న్షామి, శుణాధ అజ్ఞా, శుణాధ, 

అక్టి దాణిం మవ పావేణ వవహణపడివ త్రేణ పువ్భక లణ్ఞాఅ జిల్లుజ్ఞాణం 
వసన శేణా బీదా. తదో మమ శొమిణా మం ణ కామేశ్ త్తి 

కదుఅ బాహుపాశ బలక్కా. లేణ మాలిడాా ణ ఉణ ఏదిణా అక్జణ, 

కథమ్ విదూలడావ ణకోవి శుణాది! తాకింకలేమి? అత్తా 

ణఅం పాడేమి, జల ఎవ్యం కలిమి తదా అజ్జచాలుద శ్రే ఇ వావాదీ 

అది. భోదు. ఇవమూాదో పాశాదబాలగ్గవదోళి కాదో ఏదిణా జిళ్లి 

గవ స్టైణ అతాణఅం ణక పామి, వలం హే ఉవలద్కే ణ ఉణ వే 

కులపు తృవిపాగాణం పాశ పాదవే అజ్ఞచాలుదశ్తే. ఎవ్య జఇ ఏవ 

జామి, లద్దే మవ వలలోవ. హీ ప్లా! ౯ ఉపలడషమ్ట్మి, భే మే 

కణ్ణణిల లే, తా చార్తాలఘోశం శమశ్షేశమి, హూంహో చాణ్లాలా, 

అన్త్నలం, అ నృలమ్, ] 

చాణ్లాలొ..._. అరే, కో2న్నరం యాచ తే? [ అలే, శ్రీ అన్న 

లం వమగ్గేది? ] 

( చేటః__శుణాధ ౪ పతి పూరో్వోకం పఠతి) 

ఇవారు___అయ ! 

ఇట్లు నేను చత్తు నేని నాక (ఊఉ త్తము పరలోకము కలుగును, ఇతి ఆత్మానం పాత 

యిత్వా = అట్లు తన్ను పడవెచికొని _ కిందికి దుముకి _ పీ పీ _ సంతోషము! 

న ఉఊపరత;ః అన్నీ = చావ -నెతిని, (అంతీయ కాదు నావ దండనగా వేసిన సంకెల 

విజీగిపోయినది _ (శావున నడువంగలిగితిన్సి, తత్ చక్జాలఘాేహం = ఆచండాలుర 

బాటింపును వెద*శెదను, ఓమొదిగలారా, సందు _ సందు _ దాఠి దారి, అని 

వేటుండు _ వినుడు అయ్యలారా 906 = ఇత్యాది, మునుపు చెప్పినదానిని మరల 

చెప్టుచున్నా (డు, 

అయ్ అణ అపో, ఆశ్చర్యము, 



దశ మో జు 8 605 

వో, కో ఒయం వవంవిభే కాలే, కాలపాళస్థి తే మయి 

అనావృష్టి హా తే నస్యే (ద్రోణ మేఘ ఇ చోదితః! ౨౬ 

భోః, (శ్రుతం భవద్భిః ! 

న్లో, న భీతళో మరణా దస్ని కేవలం దూపితం యశః 

విశుద్ధన్య వ పీ మే మృత్యోః ప్యుతజన్మునమోా భవేత్, ౨౭ 
తాల 

నో, ౨౬, కః అయం = ఎవ డితండు! ఏవంవిభే కాలే = ఇట్టి సమయ 

మందు _ మయి కాలపాళస్థి లే = "నేను యముని పాశమున (కట్టండి ఉండంగా, 

అనావృష్టి వాలే సస్యే = = వజపునే _పెరు చావలగా, దోణ మేఘబఇవ = (దోనె 

లుగావానవరియు [దోణము అను మేఘమువలె, ఉఊదితః = బయటికి వచ్చినాండే! 

లేచినాంజే! 

దోణము అని ఒకానొక మేఘమునకు పేరు అని అందురు _ కడవలు దోనె 

లుగా _ కుంభవృష్టి (దోణవృష్టి అనియు. అందురు, దోనెలతో కుమ్మరిం చినట్లు 

కురియు. చాన, నీను వసంత సేనం జంపితి ననుటక తృ ప్రికరమగు సాత్యుమే 

"లేక, ఉన్నంతలో ఎన్నియో పొరపొట్లు సంబేవోస్పదములును ఉండ గ్యా నిణళా 

యము అసాధ్య మే కాయగా, అధికరణివలు అనిపుణము గా _ రాజునక రాజుమజుండికిని 

వెజచి ఇట్లు నిణజాయమువేయ (గా, వీండునో, ఆవాత్యను (పత్యతము గా చూచిన 

సాక్షీ _ (పత్యతు పుమాటం జెప్పుచున్నా (డు, వ్యభిచారము సందియము తప్పుట _ 

లేని రుజువు _ కావున వాని రాకను తన పాలిటికి వాడి యెండిన పెరునక (దోణ 

వృష్టివో లె, సకలసందియనులందొల6చి కూలారోపణము తప్పించి (బదికించి 

వికసింపంచేయున దగును అను ఊఅటమౌాట _ కోఒయం _ ఇత్యాది, 

(దోణ మేఘము _- చూ, జ్యోతిషత త్ర (మున _ 

ఆవరో నిర్ణలో మేఘః సంవ ర ర్త శ్చ బహూదకః 

పుష్కు_కో దుష్కరజలో వ్రోణః సస్య ప పపూరక 8, 

భోః _ ఓమౌదిగలారా, (ఓహౌరులార్యా (శ్రుతం భ వద్భిః _ విన్నారా 

మిరు _ (వినయుడినదా మీ చేతు 

నో, ౨౭. మరణాత్ న భీకః అన్ని = చావువలన భఛభయపడినవాండ ౦6 

గాను, కేవలం యశః = యశము _ నా పేరొక్క_ కీ _ నిందపాలెనది _ నాయశమం ' 
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అన్య చ్చ, 

FMR తే నా న్న కకృత వై రణ తు చే ణాత్యల్బబుద్ధినొ 

శరే కేవ విపా్తేన దూపి. తే నావి దూవీ.తః, 3౮ 

చార్జాలె.___స్థావరక, అవి నత్యం 'భణసి* [ థావలల, 
అవి శచ్చం భణాళి?] 

తయు మౌశీనది _ అని దానికి భీతు(డను ఐతిని, విళుద్ధస్య = నింద లేనివాండ -నెన, 
మే = నాత్ర, మృత్యుః = చావు, పుత్ర జన్మ సమో భవత్ హీ = కొడుకు పుట్టు 
టతో సమానమగును గచా, 

"నేను చంపలేదు వసంత సేనను. చంపితి నన్న ఆపయళము వచ్చినది _ ఆడి 

తొలగిన నావ చావు కొడువపుటుటతో సమొనము, అంత సంతోపావవామూ, 
6౬ 

నన్ను వలచి, నాకె, (పాణము బలా త్కాారమరణమున పోంగొట్టుకొ న్న వసంత సేన 

లేక నాకేల (బదుకు * ఆందులకెన, చావు మణి పుత్తుంంగాంచినంత సంతోష, 
కరము, 

శో ౨౮, అకృత వై శేణ = నాశేత నేమియు తనక వైర(శార్య్రము 
చవేయంబడనిచాండును, తు బేణ = వీచు(డును, ఆత్యల్పబుద్ధి నా = వాలతక్క్కవ 

బుద్ధిగ లవాండును _ మంచి సెబ్బరలు ఎఅంంగు విజేకము లేనివాండును, దూపి. లేన = 

జాతి కీలాడి పీనుండును వసంత సేనను, తన చేతీతో చంపిన దోషముగలవాండును_ 

ఐన, లేన = వాని చేత _ కళశారుని చేత, విపా కేన శశేణ ఇవ = విషముపూనీన 

శాణమువేతంబోలె దూషితః అన్ని = మలినము చేతుంబడినవా6ందను,ు చంప 
బడిన బాయడను అగుచున్నాను, 

"నేను వాని కేమియు కాని పని, అపకారము, చేసీనవాండల గాను. వాడు 

నీచుండు అవివేకి జాతికీలహీనుండు, వసంత సేనం జంపినవాండును _ (ఇపుడు చేటుని 
మాటే రుజువు ఐనది, ఆట్లి వాని చేత చేను మలినము చేయబడి చంపబడితిని* 

చాడు విషమువూనీన చాణ మెనా(డు, విషము చేహాన చాచ్చి మెకమును 

చావును కలిగించును కదా, 
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 చేటః_ నత్యమ్, అహా మపి మా క స్యాపీ కథయిమ్యసీతి 

పాసాదబాల్నాగ[వతోలళికాయాం దణ్ణనిగ జేన బ్యా నిథీ వృఃః 

[ నచ్చమ్, పహాగ్లేవిమా కళ్ళ వి కధఇళ్శళి క్రి పాళాద చాలగ్ట 

చదోళికాఏ దణణిఅలేణ బనిఅ ణికి లే ] 
G65 థి క్షి 

( (పవిశ్య 

స కారః.__( సహర్ష మ్ ) 

శ్లో, మాంసేన తి కామేన భక్తం 

శాశేన సూపేన సమత్స ఫేన 

భుక్తం మ యాత సనో గీ శ్వా 

సాలీయకూ రేణ గుజాద-నేన ౨౯ 

ఆపి సత్యం భణసి _ నిజము వెప్పుచున్నావా * సత్యం డా సత్యము ! ఆవాం 

అపి ,.. = నేనును “ఎవ్వరికి చెప్పకుందువు గాకి అని (పాసాదబాలాగ (పతోలి 

కలో దండనకై న, లేక కాలిని ఇచ్చ మెయి ముడువనీక చాపనీక కట్టిన కొయ్య 

నం కెలతో కట్టి పడ వేసీ పెట్ట యుడితీని, 

చారుదత్సుని చావుఊంశేగింపు రాజవీథీలో రాష్ట్ర్యయుని యింటి చెంతక 

వచ్చినట్టు లున్నది, చేటుండు చాటింపు విని దూకినాండు శళశారుండును తనక 

సంతోపషమను వినోదమును కలిగించునదె న గొప్ప భోజనముచేసీ ఐన (కేనుఫులతో 

విచారించి చూచుటకు వచ్చుచున్నాడు, 

వో, ౨౯, మయా = నావే, ఆత్మనః శా ఆ నాయింటీల్యో మాం 

సేన = మౌంసముతోను తిశ్తావేన = చేదును పులునునెన, సమత్స్య కేన = చేపలతో 
'కూడెన, శాశేన _ పొట్టబెండ మొదలగు కాకములతో, నూపేన = పప్పుతోను* 

భ క్షం = అన్నము _ శాలీయకూరేణ = వరియన్నముతోను, గుడొద నేన = బెల్లపు _ 
అన్నముతోను _ ఇవి అన్నమునవ శకారుని బడాయి ఫునరు కలు భు క్షం = భోజ 
నము చేయయుడినది, 
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[ మంశేణ తికామిలెకేణ భే 

శాశకేన ఈూవీణ శమచ్చకేణ 

భుత్తం మవ అతృంణఅకశ్ళ గూ 

శాలిశ్ళకూ లేణ గులోదకోణ, ] 

భిన్న కాంన్యవత్ ఖజ్చ ణా యా శ్వాణ్ణాలవాచా యాః స్భరసం యోగ £, 

యథా చైవ ఉద్దీతో వధ్యడిణ్ణిమశబ్దః వటహినాం చ (శసాయ తే, 
తభా తర్క_ యామి, దర్శి దచారుద తృకో వధ్యస్థానం సీయత ఇతి, 

త్ర ల్చ్రేవీ షే. శతువినాళో నాను మము మహాో౯ా హృదయన్య 

వరితోపో భవతి, (శుతం చ మయా . యో ఒవి కిల శతుం 

వ్యాపాద్యమానం వళ్యతి, త స్యాన్యస్మి జ్ఞాన్నాన్సశే ౭_హీరోగో న 

భవతి. మయా ఖలు విషగస్థిగర్భ[పవిష్టే నేవ కీటశేన కి మ 

వ్య నరం మృగయమా కో నోత్చాదిత న్య దర్శిదచారుద తృన్య 

వినాశః, _ సార్గవత మాత్మీయాయాం (పాసాదబాల్యాగ్మ వత్ 

కాయా మధిరు హ్యోత్శనః పరాక్రమం పశ్యామి, (తథా కృతాం 

దృష్ట్రాచ) హీ హీ, ఏతస్య దర్శిదచారుదత్తన్య వధ్యం నియ 
భావా బాలనానానానానాలాా 

చేను మొయింటి మొంసముతోను చేంపలతోను పప్పుతోను కాయకూరల 

తోను 'బెల్లముతోను వరియన్నము తింటిని, 

కణ౯ా౦ద త్వా = చెవియొగ్గి - నటునికి ఎచ్చరిక , 

ఫ్న్న కాంస్య ఖష్ధణాయాః=పగిలిన కంచువలె ఖం ఖణ యను, చళ్రాలవా చః 

స్వర సంయోగ ః = చండాలుర మౌటలగొంతు సవ్వడి = ఉత్రాలికః = ఉఊత్క_టమెన - 

విగరయెన, వధ్యడిండిమళబ్దః = చంపుటకై న డప్పు మోత, పటహానాం = 

తెప్పెటలయు _ (మోతే, తథా చ ఏవ! (కూయతే - ఇదిగో వినంబడుచున్న౦ం 

దున ( = యథా్రాా తథా తకజాయామి = దాన ఊహింతును _ దరిదచా 

రుదత్తుండు కొలచోటికి కొనిపోంబడు చున్నాడు అని, కావున దానిని 

చూతును, శ్నతువినాళో నామ .. = శృఠతువుయొక్క చావు అనలా, మమ 

మహాకా ,4 = నాకు మనస్సువన గొప్ప సంతోవము కలుగును, (శుకం చ 
అత 
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మానస్య ఏ తావా స్లో ననంమర్షః, యన్యాం వేలాయా మస్మాదృశః 

(వరో వరమనుస్యో వధ్యం నీయతే, తస్యాం వేలాయాం కీదృతో 
భవేత్ ? కథమ్! ఏవ న నవబలీవర్ష ఇవ మణ్ణితో దతీణాం దిశం 
నీయ తే, అథ కీన్ని మి తం మదీయాయాః (పాసాదచాల్యాగ [వతో 

లికాయాః సమీపే ఘోవణా నివతితా, నివారితా చ (విలోక్య ) 

కథమ్! స్థావరక శ్చేటో ఒపి నా స్పీహ, మా నామ తే నేతో 
గత్వా మ న్త్రభేదః కృతో భవివ్యతి. త చద్యావ దేన మన్విప్యామిం 

(ఏ త్యవతీ ర్యోపనర్పతి. 

[ భిల్ణాకంశ ఖబ్బణావఏ చాణ్తాలవాఆవ శలశంజోఏజధా? అ వశే 

ఉక్టాలిచే వక్జడిణ్ణిమశ దే వడహాణం అ శొణీఅది, తధా తక్కేమిః 
దలిద్దచాలుదశత్రా "కే వ ్ఞాట్టాణం ణీఆది త్రీ, తా "క్షి క్ల శమ, శత్రు 

విణా శే కామ మమ మహాస్వే హాలక్క-శ్శ్ళ వలిదోశే పనోది, శుదం 

అమవ, జేవి కిల శత్తుం వావోదఅన్తం వేక్టది, తశ్శ అల్ణశ్సిం 

జమ్మ నే అక్టి లోగో ణ హోది, మవ క్ట విశ గణి గ బృవవిశ్ళేణ 

మయా _ నేను వినియు ఉన్నాను, ఎవడు శ తువును చంపయుడుచున్న వానిని _ 

వంపంబడుచుండంగా అనుట _ చూచునో వానికి రాయగల జన్మాన కంటిరోగము 

రాడు అని, విష గని ప్రవిష్రేన .. = విషపు ముడీలో _ ముష్టినాభిగణుపులో _ 

చొచ్చిన పురువు సంలు దారి వెదనచున్నట్లు నాచేత వాని వినాశమునకు 

ఏదియో సందు _ దారి _ కలిగింపంబడినది _ వసంత సే సేనవాత్య _ ఆఅధికరణక వ్యవ 

హారము, నేరమురుజువు _ దండన _ అనునది, సాంప్రతం ఆత్మీయాయాం జల డె 

ఇప్పుడు నాదైన .., = (పతోళికయందు, ఎక్కి, నా పర్మాకమమును _ ఆది 

శావించినపనిని _ చారుద తృీవథను _ చూచెదను, హీ హీ హీ _ ఈదర్శిదచారుదత్తుని 
అటి ' 

చంపంగొనిపో6 బడు వానికి ఇంత "పెద్ద జనులగుంపే, యాం వేళొం ... = ఏవే 

శ్లో చా బోంటివాండు గన కొలచోటికి కొనిపోంబడు నేని, అఆవేళలో ఎట్టిది ల 

ఇంకను ఎంత పెద్దగుంపు అగునో, కథమ్ = ఎట్టూ ! ఏప, సః నవ బలీవద౯ా 

ఇవ ... = వండుగో వాడు క్రొత్త ఎద్దువ లె ఆలంకరింపంబడి దక్నీణపు దిఘ్కు_నవ 

కొనిపోంబడుచున్నా ండు, (ప్రతోళిక చెంత జబాటింప్రు ఆంగినది వారింపను బడినది, 

MR -- 77 
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విఅకీడవణ కిం పి అనృలం మగ్గమా కోణ ఉప్పాడి బే తాహా దలిడ్ద 

చవాలుద త్తాహూ వణా చే, శంవదం అ తృణశేలికావ పా కాద బాల 

వదోళికాఏ అహిలుహిఅ అతణో వలక్కమం వేళ్షామి హీ పీ, 

దలిద్దచాలుదత్తాహూ వ్యజ్హం ణీఅమాణాహ వవక్టే జణశంమటే, ,జం 

“వేలం అవ్హూలిశ వబచే వలమణుశ్ళే వృబ్బం శీఅది తం వేలం కీదిశే 

భవే, కథమ్. వశే శే ఇవ బలద్ద కే విఅ మణి చే దక్టిణం దిశం 

ణీఅది, అధ కింణిమితృం మమ శేలికావ పాశాదబాలగ వదోళి కావ 
శమిోావే ఘోశణా ణివడిదా, ణిపాలిదా అ, ,.. కథమ్! ఛావ 

లకే చేడే వి ణట్టి ఇధ. మా ణామ తేణ ఇదో గదుఅ మన్తభేదే 
డె 

క్ బే భవిశ్శది. "తా జావ ణం అక్షైశామి |. 

చేటః._( దృష్టా) భట్టార కాః, ఏవ న ఆగతః. | భట్టా 

లకా వశే, శే ఆగడే! 

బాకా లె 
GD 

శ్లో, అవసరతె దత్త మార్లం, 
ద్యారం పిధత్త, భవత తూప్వికాః 

అవినయతీశ్యవిపాణో 

దుష్షబలీవర్ల ఇత ఏతి, 30 
ర © 

కథమ్ = ఎట్టూ 1... చేటుండును ఇక్క_డలేడు, మా నామ లేన ఇతో 

గత్వా... = వాని చేత ఇక్కడినుండి పోయి _ మ న్ద భేదః - రహస్యము వెలువ 

రించుట చేయయడదు గదా, తేద్యావత్ =. = కావున వానిని వెదకెదను. ఇత్యా 

వతీర్య _ అని దిగి (జనమును) సమోషించుచున్నా (డు, 

భట్టార కాః ఏష స ఆగతః = దొరలా రా వీండుగో ఆతడు వచ్చినాడు, 

శ్లో 30.  అఆపసరత = తొలంగుండు, మౌగజాం దత్త = దారి యిండు. 

ద్వారం = వాకిలి పిధత్త = మూయుండు _ తూస్వశాః = ఏమియు మొటలాడక 

ఊరకండుబారుగా, భవత = కండు, అవినయ తీకు విసాణః = పొగరు ఆను వాడి 

కొమ్ముగ లది, దుస్టబలీవద౯ డా ప్రాశీక్రిర్రి యెద్దు, ఇత ఏతి = ఇటువచ్చు చున్నది, 
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[ మీశలధ చేధ మగ్గం 

దాలం ఢ క్కేేధ హోద తుణ్రేఆ 

అవిణఅతిక్టవిశాశే 

దుట్టబఇ ళ్లే ఇదో వడి], 

శకా.._.అశే అరే అన్మర మన్మరం దత్త, (ఉవసృత్య) 

పుత్రక స్థావరక చేట, వహి గచ్భావః, [అలే అలే, అన్మలం 
అన్నలం "బేధ. పుశ శా భావలకొ చడా, వహి, గచ్చమ్హు ] 

చేటః__హీ హీ అనార్య, వన నృసేనాం మారయిత్యో 

న పరితుష్టో ఒసి, సాంవతం [వణయిజనకల్చ్పపాదవ మార్యచారు 

దత్తం మారయితుం వ్యవసితో 2_సి, [హీ రా అణజ్ఞ, వశే న్వ 

శేణిఅం మాలిఅ ణ వలితుమ్రేశి, నంవదం వణఇజణక.వ్పపాదవం 

అజ్ఞణాలుద త్తం మాలఇదుం వవసిబేశ్ |, 

శకా__న హిం రత్నకుంభనదృశ్ =_హం, (సీయం వ్యాపా 

దయామి, 

శ కారుడు తమ్ము సమిపించుటను చండాలురు చెప్పుచున్నారు _ ఇట్లు ఆ 

యూరిలో అందటిీకిని వాని పొగరు వాని యపశారము ఎంతయు అనుభూత చరము, 

చండాలురు అనుచున్నారు _ తొలంగుండు, చారియిండు, (అంతట వాకిలి _ 

దారి _ మూయుండు, గన్ చుల్ ! ఊరకమాట పలుక లేక ఉండుండు పొగరు 

దు ఇటు వచ్చుచున్నది! కొన్న వాడికొమ్ముల పో కిరియెద్దు ఇ చున్న 
\ 

ఇది చండాలుర అనుభవ మెన శకారుని తెలుయగు, పతక స్థావరక 4 

వాల బుజలీముతోనుం బోలె పలుకుట, మటి వాడు చాలకాలపు నాకరు వీనిని 

చక్కగా ఎణు౦గును, అనార్య, వస న్టచేనాం = దుజకానుండ్యా వసంత సే 

నను చంపి తృ ప్రిపడినవాండవు కావు, ఇపుడు అథి౯బజనకల్ప్చ వృత మెన _ కోరిన 

వారికి కోరినట్లు ఇచ్చు ఈవి మౌ_నెన, బారుద త్రేం మారయితుం౦ వ్యవ సీతే ః _ వారు 

దత్తుం జపింప(బూనిలీవి న హి రత్న కమ్మ సద్భళః +, = రతనాలవండం 

బోలిన వాండను నీను , సీ ని చంపను, 
= 
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న ర్వ-_అహో త్యయా వమూరితా, నార్యచారుద శ్రేన, 

[ అహో తువ మూలిదా, ణ అజ్జవాలుద త్వేణ | 

శకా___.క ఏవం భణతి? [శే ఎవ్వం భణాది? ] 

నర్వ చేట ముద్దిశ్య ) న స్వ సాధుః, [ణం వసో 

సాహూ |. 

న్ర-క్రా___( అవవార్య, సభయమ్) పహాన్త, కథం, స్థావరక 

శ్పేటః సుష్టు న మయా నంయతః. ఏవ ఖలు మ మా కార్యన్య 
సాతీ, (విచిన్న వ) ఏవం తావత్. కరిష్యామి. ((పకాశమ్) 
అళీకం భట్యారకాః, అహో వవ చేటః సువర్ల చోరికయా మయా 

గృహీత స్వాడితో మారితో బద్దశ్చ. త త్కృతవైర వవ య 
ద్భణతి కిం సత్యమ్ 1 ( అవవారిత కేన చేటన్య కటకం (వయచ్చతి, 

ఎ్వైరకమ్ ) ప్లుతక, ఖ్ఞావరక చేట్క వత దహీ తాన్యథా భణ, 

పౌరులందరు అనుచున్నారు _ అయ్యో, త్వయా మారితా ,.. = నీచేత -చం 

పంబుడినది, చారుద_త్తయ్య చేత కాదు, నను ఏష సాధుః = ఓయీ వీండుగో ఈ 

సాధువు, అప వార్య _ ఇతరులకు తొొల(గి _ చారు వినకుండ _ ఆత్మగతము 

అనుటయే, వాస్త = అయ్యో! కథం = ఎట్టూ ! స్థావరక చేటః సుష్టు న 

మయా ,., = చేటుండు స్థావరవ(డు, చక్కగా గట్టిగా _ నాచేత కట్టి వేయంబడ 

లేదు, ఏష ఖలు .., = వీండు కదా నాయశార్యమునకు (ఒక్క_ండే ఐన) సాక్షి, 

ఆలోచించి, సరి ఇట్లుగన వేయుదును, అలీకం భట్టార శాః .*+ = దొరలారా _ 

అయ్యలారా, అసత్యము _ అహో ఏష చేటః ... = అవో _ ఈచేటుండు బం 

గారు దొంగతనమువేత _ దొంగిలించినా6ండని _ నాచేత పట్టుకొనయబడి కొట్టబడి 

వంపంబడి కట్టి వేయంబడి నాండు, త్రత్ కృత వైరః +, = అందుచేత పగబూని 

వీండు ఏదివెప్పునో అది సత్యమా 1 ఆపచారిత కేన ... ఇతరులకు (రంగాను) తెలి 

యనీకండ  చేటునికి మురుగు ఇచ్చుచున్నా డు, సె పరకమొ = నెమ్మదిగా, 

ప్ముతక ,.. = అబ్బాయి స్థావరక చేటా, దీనిని తీసికొని జేజువిధము గా బారు 

దత్సునిమి(ద చెప్పు, | 
గో 
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[ అవిదమాది శే, అవిదమాదికే, కధం థావలశే చేదే శుళ్గు ఇ 

మవ శంజచే- వశే క్ట మమ అక జ్ఞశ్ళ వ, ఎవ్వం జావ కల 

ఇశ్శమ్, అలీఅం భట్టాలకా. పాం హో, వశే చేజే వజ నాలి 

అవ మవ గహిచే వళ్లే మాలిచే బద్దె అ, తా కిదవేలే వశే జం 

ఛణాది కిం శ చ్చమ్. ...పుశ్ళకా థావలకా చేడా, వదం i 

అణ్జభా భణాహి |] 

చేటః.__( గృహ త్యా) వశ్యత పశ్యత భటారకాః, అహో 

సువచ్లేన మాం (వలోభయతి, ( పేక్టధ చేక్టధ భటాల'కా, హాంహోే 

శువచ్చేణ నుం వలోఖేది |. 

శ -కా___( కటక మాచ్చిద్య ) ఏతత్ తత్ సువర్లకమ్, 

యస్య కారకా నయా బద్ధ బద్గః, (న కోధమ్ ) హంహో చాజణ్తాలాః, 

మయా ఖలు నవ సున ర్లభాణ్ణి గారే నియుక్కః సువర్లం చోరయకా 

మారిత సాడితః త ద్యది న (పత ట్రాయధ్వం తదా వృష్టం తావ 

త్పశ్యత, [ఏళ జే శువల్ణేే, జశ్ళ కాలణాదో మఏ బద్దే, హాం 

హో చాజ్తాలా, మవ స్ట ఏ శే శువణ్ణభణ్ణా లే ణిఉత్తే శువణ్ణం చోల 

అన్నె మాలిచే వి బె, తా జది ణ వతిఆఅధ, తా విశీటం చావ 

పేక్టధ ] 

వేటుండు దానిని పుచ్చుకొని, పళ్యతే .., = చూడుడు దొరలారా _ బం 

గారుతో నన్ను (నావ అనుట) ఆసపెట్టుచున్నాండు, వేటుండు దానిం జూపి 

జనులక ఆమాట చెప్పగా సే _ కటకం ఆచ్చిద్య = మురుగును పెజుపకొని, ఏతత్ 
తత్ .., = ఇదే ఆబంగారు మురుగు చేనికొసము నాచేత కట్టి వేయబడి నాడో, 
సకోధక్ = కోపముతో _ వాంహో చత్తాలౌ 44 . = శ్రీవోయి చండాలులా రౌ, 

నాచేత వీడు బంగారులు పెట్టు నదిలో (కావలికి నియోగింపంయుడినాండు _ 

ఉండుమని ఏర్పాటు చేయబడి నాడు. బంగారు దొంగిలించుచో కొట్రయిడి 

చాడు చంపయుడినాడు, తత్ యది ... = అది నమ్మ నేని అప్పుడు వాని వీపు 

గన చూడుండు, శోభనం భణతీ = చక్కగా. చెప్పినాండు _ నిజమే, వాతేలు 

చేయబడిన వేటుండు ఏమి పలవరింప(డు ౪ 



చాణ్లాలా___( దృష్టా) శోభనం భణతి, వితీస్త శ్చటః 

కిం న (వలవతి ? [ శోహణం ఛభణాది, విత్తే చేదే కిం ఇ ప్సల 

వది? | 

చేటః._హా న్స, ఈదృశో దాసభావః, యత్సత్యం క మపి 

న (వ త్యాయయతి, ( నకరుణమ్ ) ఆర్య బారుద త్త, ఏ"తొౌ వాక్ 

మే విభవః. [ హీమాదిశే ఈదికే దాశభావే, జం శచ్చం కం పి 

ణ వ లీఆఅది, అజ్జచాలుద త్త, ఎత్సికే మే విహావే, | 

( ఇతి పాదయోః వతేతి, 

చారు.__( నకరుణమ్ ) 

శీ, ఉత్తిష్ట భో పతితసాధుజనానుక మిక్ 

నిష్కా-రణోవగ త బాన్టవ ధర్మశీల 

యత్నః కృతే ఒవి సుమహాకా మమ మోతణాయ 

దైవం న నంవదతి, కిం న కృతం త్వ యాద్య, 3౧ 
దమ తండా 

ఈద్భళః దాసఫావః = దాస్యము ఇట్టిది _ చానుని నిజమును అబద్ధము _ దొరది 

ఆబద్ధమాను నిజము |! యత్ సత్య = నిజముగా "నేను ఎవనిని నమ్మింపంజాలను, 

డానునిదని నామాట నమ్మండదు. దొర ఒడుఫుగా కాదు అనును _ అంతే, 

ఏళావాకొ మే విభవః = ఇంతే నా శ కం ఆని చారుదత్తుని పౌదముల[వాలును, 

కో, 3౧, ఈ తిష్ట భోః _ లేవవయ్య ఓయి. _ పతితసాధుజన ఆను 

కమ్చికా=(ఆపద చే (కింద) పడిన సాధువులపె దయగల వాయడా, నిప్కారణ ఉపగతే 

చాస్థవ = ఏకారణము లేకయే చేరవచ్చిన చుట్టమొ, భమకాకీల = సహజమగు 

ధామి౯కాకు డా, థధమజాము చేయు స్వభావముగలఅ వాండా _ శీలము స్వభావము అను 

టే అది తోడబుట్టువు 'తెచ్చుకోలు కాదు అనుట, మమ మోమణాయ = నా విడి 

పించుటకు _ నన్ను అనుట; సునమువహోకా యత్నః = ఎంతయు గొప్పు యత్నము, 

కృతః అపి = వేయంబడినను, దెవం = విధి న సంవదతి = కూడిరా లేదు, సరిపడ 

చదాయెను _ అద్య = ఇపుడు, త్వయా కిం న కృతమ్ = నీవు ఏమి చేయలేదు _ 

ఎంత వేయందగు నో ఏమి సేయందగునో అంతయు అదియు చేసితివి _ అనుట, 
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చాణ్జ్ఞాలా__భట్టక, తాడయి తే పతం చేటం నిష్కానయః, 

[ భట్ట శే, పిట్టిల వదం చేడం ణిన్టా లేహి | 

శకా__నిప్కా- మ శే (ఇతి నిష్కాఛమయతి ) అరే అరే 

చాణ్లాలాజ కి విలమ్బధ్యం ! మారయ _తెనమ్, [ణిక్కూమ తే. 

అలే చాణ్ణాలాః కిం విల మేధ ! మాలేధ వదమ్ |]. 

చాణ్ఞాలొ__యది త్యరయసె, తదా సయ మేవ మారయ, 

[జది తువలశి తా శఅం జవ వూ లేపా | 

రోపహా___అే చాకాలాః, మాం మారయత, ముత 

వితరమ్, [అలే చాణ్ణాలాక మం మాశేధ. ముజాధ ఆవుకమ్ ], 

శకా___నప్వుత మే వైతం మారయత, [శపుత్వేం జ్లేవ వదం 

మా లేధ ], 

చారు___నర్వ మన్య మూర్టన్య నంఛావ్య లే. త ద్దచ్చ, పుత్ర, 

మాతుః నమిోవమ్, 

రోహూ..కిం మయా గ తేన క _ర్శవ్యమ్ ! [కం మవ గచేణ 

'కాదవ్యమ్ | ] 

భట్లక “ఎ, = నిప్మాసయ _ దొరా, కొటి ఈ చేటుని ఊరిబయటికి తటిమి 

జేయుము, ఇతి నిహో_ మయతి _ ఆని బయటికి పంపు చున్నాడు. కిం విల మ్మే థే= 

ఏల ఆలస్యము చేయుచున్నారు, యది త్వరసే = తొందర పెట్టుదు వేని; అప్పటికి 

(నీకే) సౌొంకముగాచే చంపు, సపుత్రం ఏవ ఏఠం మారయతేం = పిల్ల వానితో 

కూడే వీనిం జంఫుండు _ ఇరువురి జంఫుండు అనుట, సవ౯౦ అస్య 

మూఖక౯ స్య సంభావ్య లే _ అంతయు (పిల్ల వానిం జంపిం చుట 'సయితే మును) ఈ 

ఈ మూఖుకావ _ అనయా ఇతనియెడ జరుగుననియే తలంపందగును, నిన్నుంగూడ 

చంపీంచినను చంపించును, తేత్ గచ్చ. కావున పొమ్ము, మౌొతుః సమీోపమ్ = 

అమ్మక డవ _ కిం మయా గ తేన కతకావ్యమ్ = చేను పోయి ఏమిచేయందగును, 
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చారు... 

న్లో, ఆశమం వత్స గ నృవ్యం గహీ తా ద. రవ మాతరమ్ 

మా పుత్ర వితృదో పే.ణ త్య మె ప్యేవం గమివ్యసి, 5 

త ద్యయన్య, గృహీ తె (నం వజ, 

విదూ.__భో వయస్య, ఏవం త్యయా శతమ్, తయా వి 

నాహం (వాణాక ధారయివ్యూ మోతి, [భో వఅస్ప్క ఎవ్యం తువ 

జాణిదమ్, తువ విణా అహం పాణాళం థాశేమి త్తి. ] 

చారు__వయన్య, స్య్వాధీనజీవితన్య న యుజ్య తే తవ [పాణ 

వరిత్యాగః, 

విదూ ( న్భగతమ్ ) యుక్తం న్విదమ్, తథాపి న శ్రక్ష్నోమి 

(పియవయన్యవిర హితః పాణాక్ ధదర్తు మితి, త ద్బాహ్మ్న్షకౌ ౪ 

నో, 2౨9, వత్స= నాయనా, అద్య ఏవ= ఇప్పు జే, మొతరం గృహీత్వా = 

అమ్మను తీసికొని, ఆశ్రమం గ్నవ్యం = ఆశమమునకు _ తపోవనమునకు, పోవలసి 

నది. పుత్ర = నాయనా, పితృదో పే.ణ = నాయనతే పూ చేత, త్వం ఆపి = నీవును, 

చూ ఏవం గమివ్యనీ = ఇట్లు పోవకుము _ నావలె నీవును చావకము, వీండు నిన్నును 

నాతోకూడ చంప్రుమను చున్నాడు, నీవువెంట నే వెడలిపోయి అమ్మును కలసికొని, 

ఆ సపును పిలుచుకొని తపోవనమునకు పోవలనీనది. 

ముదారాతుసమున క్రొ ర్సికి కొనిపోంబడుచున్న చందనదాసుని కొడుక 

చాలు(డు న న్నేమి చేయుమందువు నాయనా, నీవు ఇ క్త లేకపోయిన తరువాతి 

అని యడుగ లగా వెప్పినాండు _ “చాణక్యవిరహి తే జీశీవ వ _స్త్రవ్యమ్ి అని, 

ఏవం తయా జరం, త్వయా వినా అహం (పాణా౯ ధారయామి ఇతి _ 

ఇట్లు నీవు తలంచితివి _ నీవు లేక నేను (బదికియుందు నని, 

వయస్య, స్వాధీనజీవిత స్య నయుజ్య లే తవ 'ప్రాణపరిత్యాగ:, _ తన్నపాణము 

తన యధీనములో నున్నవానికి నీక (ప్రాణములు విడుచుట _ ఆక్కవాత్య కూడదు, 

(పొణము, కాలము తీటి తనంతట పోవలెను, ఎవండేని కొలవేసిన అప్పుడు 

పోవ లెను కాని, నీస్వాధీనములో నుండగా ఆక్మవాత్య ఉచచికము గాదు, 
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దారకం నమర్చ్య (ప్రాణవరిత్యా?న ఆత్మనః [పియవయన్య మను 

గమిష్యామి, ((వకాశమ్) భో వయన్యః వరానయా మ్యేతం 

లఘు, (ఇతి నకభ్ఞాగహం పొదయోః పతతి. ఊారకో ఒవీ రుద౯ా 

పతతి), [జుతృం జేదమ్, తధా వి ణ సక్కుణోమి పుఅవఅస్స 

విరహిదో పాణార్తం ధాశేదుం తి, తె బహ్మణివ్ దారఅం నవు 

ప్పిఅ పాణవరిచ్చావణ అత్తణో పిఅవఅన్సం అణుగమిన్నమ్, ... భో 

వలన్న, సరాశచేమి వదం లహుమ్ ] 

గ-కా__అరే నను భణామిి, నప్పుతేకం చారుద తృం వ్యాపా 

దయ శేతి, [అలే, ణం భణామి శేపుతాకం చాలుదత్తాకం వావా 

బేధ త్రి]. 

( చారుదత్తో భయం నాటయతి ) 

చాణ్ణాలౌ'.న హ్యాస్మాక మోాదృనీ రాజాజ్ఞ పః, యథా 

సపుత్రం చారుదత్తం వ్యాపాదయ లేతి. త న్నిష్కామ శే డారక, 

నిపష్కా- మ, (ఇతి నిప్కామాయత:, ) ఇదం తృతీయం ఫఘోవణా 

యు క్షం ను ఇదస్ _ ఇది యు క్ష మే గదా. తథా అసి _ అక్షైనను న 

శ్రక్ర్మ్నోమి ... = (సియవయస్యు (డు 'లేనివాండ_నె (పాణాలు భరింప - (బదికియుండ ఎ 

శ కృండగాను, తత్ (యావ్మాతైా = = కావున ఇల్లాలికి కొడుకను అప్పగించి 

"జీను (పాణములువీడి | పియవయస్యుని వెంట రా౭యగలను, పరానయామి ఏకం 

లఘు _ ఇతనిని శీ ఘముగా దూరముగా కొనిపోవుదును. ఇతి సకణ్ణగహాం 

పాదయోః పతతి _ అని కంశాలింగనము వేసీకొని పాదముల (వాలును, కొడువను 

ఏడ్చుచు (ఆట్టే) పడును, ఆశే నను భణామి_ ఓరి చెప్పుచున్నాను గదా, కొడు 

కుతో కూడ నే చారుదత్తుని చంపుండు అని, 

న తు అవయోః ఈద్భళశీ రాజాజ్ఞ ప్పిః, _ మాకు ఇట్టి రాజు నాజ్జ లేదు, ౬ 

కొడుపతోడం గూడ చారుదత్తుని చంపుండు అని, తత్ _ కావున, శేదడారక = 

సరి షిల వాలండా, నిష్కామ ._ బయటికి పడలిపోరా, 
య 

MR—78 



618 మ్చ్ చృ్చకటికమ్ 

స్థానమ్, తాడయత డిణ్ణిమము. [ కహా అమ్మాణం ఈదికీ లాఆ 

క్షి జధా శపుత్తం చాలుద త్తం వావా బేధ తి. తా ణిక్కమ 

లే దాలఆ, ణిక్క_మ, ... శ్రమం తజఇఅం ఫఘోళ ణట్టాణమ్ తాడేధ 
డిణ్రిమమ్, (పున ర్లోషయతః, జ 

ఖు 
న్ర-కా__( స్యగతమ్ ) కథ! మేలే న (ప్రత్యయ న పౌ రాః! 

(|వకాశమ్) అదే చారుదత్తవటుక, న (వత్యయత ఏష. పొరజనః, 

త డాల్సీయయా జిహ్వూయా భణ, మయా వనన్నసేనా మారి 

డేతి, [ కధం! వశే ఇ వపత్సిఆఅస్ని పొలా, ... పహాంహో చా 

దతావటుకా, లం వ ల్రీఆఅది వశే పాౌలజకో, తా అత్రణశేలికావ 

జీహావ్ భణాహి మన వళశన్నేణా మాలిచే త్రి? 

( చారుదత్త స్తూస్మి మ్ 
శ -కా___అ లే చాణ్జాలమనువ్యు, న భణకి చారుదతృవటుకః, 

త ద్భణయ తా-సెన, జర్థర వంశఖశ్రైన శజ్ఞ లేన తాడయిత్యా తాడ 

యిత్యా, [ అశే చణ్తాలగోహే ణ భచాది చాలుద తృవడుకే. తా 

ధణావేథ అఇమిణా జజ్జలవంశఖచేణ Es లేణ తాలిఅ తాలిల 3 ] 

చాక్జాలః_(|వహార ముద్యమ్య) భోః చారుదత్త, భణ, 
(భో వా చాలుదత్త, భఛభణాహి |, 

a 

కథం! ఎట్టబ్బా! ఏతే న న(పతీయ ని పౌరాః = ఈపౌరులు నమ్మకన్నా శే! 
ఆరే చారుద త్తవటుక _ ఓరిచారుద శ్ర వడు, న (ప్రత్యేతీ ... = ఈయూరిజనము 
నమ్మువన్న ది. తత్ ఆత్మీయయా ee = శావువ నీనాలుకతో చెప్పు మయా వస న 

సేనా మారితా ఇతి _ నాచేత వస చన సేన చంపయుడినది _ ఆని, ఆరే చతాల 

మనుష్య... = ఓరి చం డాలమనుహ్యా, "కక్ భణయత _ కావున పలికింపుము, ఆతశీన 

జజజారవంళఖ కోన శబ్ధ లేన తాడయిత్యా తాడయిత్యా _ జర్ _ జర్ అని శబించు 
చున్న కేప్పెటకొట్లు వెదురుపుల్ల తో కొటి కొటి _ఒకొ,_క్క_తూటికి ఒకొక్క. 
దెబ్బ _ చెప్పింపుము. చత్రైాలః (పహారం ఉద్యమ్య _ చొబ్బ (కొట్ట పూని _ ఓ 

బారు త్త ౬ పలుకు. 
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న. న్ జ బ్య వ కై. నా జల్ ద్యననమహోర్ష వ పాతం 

న (లాసో న చ మనసో ఒస్పి మే విహోదః, 

ఏకో మాం దహతి జనావవాదవహ్నీ 

ర్య క్కవ్యం య డిహా మయా హాకా [దీ యేతి, 33 

(శకారః పున స థైవ) 

వారు__భోభోః పౌరాః, (“మయా ఖలు నృశంసేన * 

10 50, 3౮, ఇత్యాది పునః పఠతి). 

శ కా___వ్యాపాది తా, | బాబూది దా K 

వారు.___వవ మస్తు. 
న. 

న్లో, 33, ఏతత్ వ్యసనమహాణకావ (పపాతం = ఈవధ దండన దుఃఖ 

మహాసము[ద్రమునందు ని టనదూకుటను - నెట్రనపడుటను, (ప్రాప్య = ఫొంది _ 

అట్టు అందు మునియగియుండ గా, మే= నాక, (తాసః = భయము లేదు మనసః = 

చి తమునవ, న చ విషాదః = ఏదుఃఖమునుు బంధువియోగమువలనంబోనిది లేదు, 

ఏక? జనాపవాదవహ్ని:ః = జనులనింద _ వసంత సేనంజంపినాండు అనునది _ యను 

నిప్పు ఒక్కటీ, మాం దవాతి = నన్ను కాల్చి వేయు చున్నది, ఎవ్వరు నమ్మునష్పూడు 

ఇంక అపవాద మేమి యను యశ్ _ ఏమియన _ ఏలయన, ఇవా = ఇట, మయా 

హతా (పియా ఇతి _ (పేయసీ నాచే చంపంబడిన దని, వ_క్షవ్యం = మెప్ప 

వలసీయున్నది, ఇంతలో సే శశారః పునః తథా ఏవ = శకారుఃడు మరల అట్లు 

వెప్పుచున్నాండు _ కావున _ చారుదత్తుండు చెప్పుచున్నాడు _ శీ పశోయి 

పారులారా, 

“ముయాఖలు +, = ఇ త్యాదిని Ix. ay _ మరల చెప్పుచున్నాడు, శేషం 

ఏపో ౬భిదాస్యతి” అని ముగింపగా నే _ శకారుండు _ చెప్పుచున్నాడు _ చంప 

బడినది, = అదియె ల్ల శ్రోకారుని మొటగా శశారుండు తనచేత చంపయిడినది 

అనునట్టుగాను ధ్యనించును, చారుదత్తుడు _ అస అగుగాక _ అనుచున్నాండు _ 
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(వ, బాణ్లాలః._ అరే త్ర వాత నధ్యపాలికా, [ ఆలే, తవ 

అత్త వజ పాలిక |, 
-* యి 

ద్వి, ఇాణ్తాలః___అగే తవ, [అలే తవ |, 

[వథమః__అలే "లేఖం కుర్చుః, (ఇతి బహువిధం లేఖకం 

కృత్యా) అరే యది మదీయా నధ్యపాలికా, తదా తిష్టతు తావ 

న్నుహూర్తకమ్, [అలే లేక్టఅం కచలేమ్మ,. ... అతే, జది మమ 

శీలీకా వజ పాఆ, తా చిటదు దావ ముహుతృలమ్ |: 
యు ల ఆన 

ద్వ్యితీియః___కింనిమి త్తమ్ 1 [ కింణిమిత్తమ్ * | 

(పసథమః.-_అరే భణితో ఒస్ని పితా స్వర్గం గచ్భతా, 

యథా - ప్కుత వరక, యది తవ వధ్యపాలికా భవతి, మా సహాసా 

వ్యాపాదయసి వధ్యమ్. [అలే, భణిదో మ్మా పిదుణా శం గచ్చ 

న్మేణ, యథా: పుత్త వరఆ, జల్లి తుహూ వ పాలిఆ హోడి మూ 

శహశా వావాదఅశి వజ్జమ్ |. - 
“య 

ద్వితియః__ అనే, కింనిమి త్తమ్ 1 [అలే, కీంణిమి తృమ్ J 

(వథమః---క చాపి కో ఒపి సాధు రర్భం దత్వా వధ్యం 

మోచయతి, కడావీ రాజ్ఞః ప్యుతో భవతి, తేన వృద్ధి మహోత్స 

ఆదియే కదా నిజము అని. రహస్యము, అరే తవ ఆత వధ్యపాలికా = ర్లీరి 

సిదిరా ' ఇందు _ చంఫువంతు (నీ క త్రీవాదరరా ఈతూటి, లేఖం +కమకళాః _ 

నౌ (గీ యుటం చేయుదము _ ఎవరు ఎన్ని (గ్ర) సార్లు నణికినార్కు ఎవరు 

బన్ని సార్లు నజేకినారు _ అని లెక్కు_(చానీ నిశ్సయింతేము, యది మదీయా ,. = 

వంతు నాదే యగునేని _ అప్పటికి _ రవంత సేపు ఉండనీ _ ఆగును గాక _ కిన్ని 

మి త్రం = ఎందుకోసము * అలనే ఛణితః అన్ని పితా, స్వగజాం గచ్చతా = (మొ 

“నాయన స్వగ క మునకు పోవుచు నాక వెప్పినాండురా _ కొడుకా చంఫువంతు నీది 

యగు నేని, తటాలున చంపక, వధ్యుని, ఎందుకోసము * కదా అపి కః అపి ... = 

ఎప్పుడైనను ఒక వేళ, ఎవండెనను,. సాధువు ధనము ఇచ్చి వధ్యుని విడిపిం చును,(లేక్క, 
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వేన సర్యవ థ్యానాం మోత్త భవతి, కడావి హస్సీ బన్ధం ఖల్జాయలతి, 
తెన నం ఛ మేణ వధ్యో ముకో భవతి, కచదాపి రాజవరివరో భవతి, 
తేన నర్వవధ్యానాం మోడ్ భవతి, [కదా వి కో వి సాహూ 
అత్థం దబ్దిఅ, వ్యజ్బం' మోఅ వేది, కదా వి లల్లో పుస్త భోది, తేణ 

వద్దాచేణ కవ్యవక్ట్యాణం మోక హోోేది, కడా వి హీ బన్ధం ఖైది, 

తేణ శంభ మేణ వశే ముక్కే హోది కదా వి లాఅవలివ లే 

హొోది, లేణ నవ్వవజ్ర్రాణం మోస్టై హోది, ] 

శకా__కిం కిం రాజవరివరో భవతి? [కిం కిం లాఅవలిన తే 
ఎం | వ స 

ది? 7 ర్ి 

వాళ్తాలః___అనే వధ్యపాలి కాయా చేఖం కురః, [అలె, 

వృజ్శ పాలిఆవ లెక్టలం కలేమ్మః ] 

శ-కా___ అరే సుం మారయత వారుద త్వమ్, [ అలె, శిస్ధ్రం 

మాలీథ చాలుద తాక మ్ [| 

(ఇ త్యుకాా చేటం గృహీ తె లె పకన స్థితః) 

చాక్రాలః ..... అర్య చారుద త్త త, రాజని యోగః ఖ ల్వవ రాధ్యతి = 

న ఖలు వయం చాళ్తైాలాః, త లే య త్స రువ్య వ్నమ్. [ అజ్ఞ 

కచుని అయినా కాజ న. న. 

ఎప్పు డెనను, రాజ్ఞః పుతో భవతీ ... = రాజునకు కొడుకు పుట్టును, అ (కల) 

వృద్ధి మహోత్స వమున వధ్యుల కందతిః విడుదల యగును, ఒకప ప్పుడు ఒక వేళ 

వీనోంగు కట్టు తేంపుకొనును, అతొటుపాటున వధ్యు డు ము కండు ఆగును. కడా 

ఆపి రాజపరివత జః భపలి ,.. = ఒకప్పుడు రాజు మాజుట కలుగును, ఆప్పుడు 

దాన వధ్యుల కందటిీకి మోతము కలుగును, కింకిం ,.* = ఏమి, ఏమన్నావు, రాజు 

మాటిపోవుటయా ! ఆమాటవ వానినునస్సున కళుక్కు_మన్నది _ “నాబావపోవునా” 

ఆని, అరే వధ్య పాలి కాయాం =.= ఓరి _ చంపువంతుకు (వాసిచూతేము, బహు 

విధం లేఖంకృ త్వా, _ లెక్క పెట్టక నేల సె గీకలుగీచి అంతట ఒకటి వదలి 

యొక టిగా కొట్టివేసిన, కడపట మిగులునది కొ ట్రి చేయంబడి నదో, పడనిదో 

చూచుట వంతును నిర్ణయించును, ఒక మూఢ విశ్వాస సపు లెక్క, ఇతి ఉక్త్వా 
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వాలువత, లాలణికీపీ కు అవల జ ది, అ క్షు అమే చాణ్లాలా, తొ 
ద క్తి య ఖై వా డం", 

ఫుమ లేపి జం శుమలివ్యమ్ ]. 

ఇనారు... 

శ్లో, వభవతి యది ధర్మో దూమీత స్యాపి మే ఒద్య, 
(వబలపురువువ్నాకై స ర్భాగ్యవోపాత్ కథంచిత్ 

సురవతిభవనసా యే త్మ చీతా చా 
థి థి 

అవనయతు కళజ్క_ం న్వస్వభా వేన చైవ, ఏర 

9 = అని పలికి వేటుని దీసీకొనిపోయి ఏకాంతమున _ కొం చెముదూ రాన ఒంటరి గా 

రవా స్యము గా నిలివినాండు, ఆర్యచారుద తే ee చారుద త య్య _ ఇది రాజు 
వానే న్ 

ను త్రరున్రతప్పు గాని, చంజాలురమగు మౌది కాదు. తత్ స్మర ... = కావున 

తఅంచుకో (నీవ) ఏది తలంచుకొన వలయునో, ' 

ఛో, 3౪, భాగ్యదోపాత్ = (నా విధిదోసము _ (పాతిహల్యము _ 

వలన [పబలపురుషవాక్ర్యైః _ రాజు రాప్ట్రి యుండు అధికరణికండు మొదలగు 

(పబలులైన మౌనునుల మాటల చేత, దూపితే స్య ఆపి = నేరము మోపంబడీనవాని 

వ్ నను, "మే = నావ, అద్య = ఇప్పుడు, కథం చిత్. = ఎట్ట కేలవ, ఎట్లో ఒక యట్లు 

ధమజాః = ధమళాము [పభవతియది = (ప్రాభవము_శ కి _ చూపు నేని, సురపతి 

భవనస్థా = స్వగజామున నున్నదియో, యత తత్ర స్టితావా = మణీ యొక్క 

డెక్కడ చేని ఉన్నదియో, కలజ్క_0 = (ఈ) మచ్చను _ ఆపకీ రిని, స్వస్వభా 

వేన = తన స్వభావముచేత తానుగానే సా ఏవ = ఆవసంత సేనయీవచ్చి, వ్యప 

నయతు = తొలంగించును గాక, 
నాన (గవాణారము బాలమి చేత, ఈగొప్పబారందటీ చేతను నేను "సీరము 

మోపయడినవాయడచనె నను _ ఇంక నీవిషయమున మటి యేసాత్యుమును ఉపయోగ 

పడదు_భమళాము (పాభవము చూపు నేని ఆనుస్వ ఫావమహ త్తీర యావసంత సేనయే_ 

ఎందున్నదో _ సగ కాముననో మజణెక్క_ డనో _ తాను సాంతముగానే వచ్చి నా 

యామ-చ్చను తుడిచివేయును గాక _ (ఆంతికన్న నాకిపుడు తలంచుకొటకు ఏదియు 

లేదు) మహాను భావుండు _ మహా ధార్మికండు _ ఆతని వాక్కు ఫలించునేమో, టెక 

యోగమున, ఈను క్రి ంగననగును _ “ధర్మ ఏవ వాతోవా ని, ధర్మోరతతి రథీతః) అని, 

తన అదం భానుష్టిత ధమళ౯ాము సమయాన చారుడత్తుంగాచినది, ఆనునుగదా వాండు 

తన నమ్మకమును 
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భోః క్య తావ నయా గ నృవ్యమ్ + 

చాణ్గాలః.__ అగతో దర్శయిత్యా ) అరే వత ద్దృశ్వ లే 

దవ్నీణశ నమ్, య త్చేేక్ష్యు వధ్యా రుటితి (పాణాక ముఇ్బుస్వైః 

వళ పళ్య, [అల్కే వదం దీశది దక్సిణమనాణమ్, జం సక అ 
ము ధలు 

వనజా రుత్సి పాణాఖఇం ముళఇ్చన్ని పెక్ట్ సక క్స్] 

re) 

నో అర్థం క "కేబరం (వతివృత్తం క్ష వై దీర్చ గోమాయవః 

అర్థ మవి శూలలగ్నం "వేళ బ్ర వాట్టహో నన్యః 5౫% 

rm 

తపసా మనసా వాగ్చిః పూజితా బలికర్మఖిః 

తుష్యు న్పి ని శమిచాం నిత్యం 'చేవతాః కింవిచారి తేః, 
hk 

చారుదత్తు డు ఎంతయు ధర్మపరు(డు, దానపరుండు _ మంచి చీ త్తే సంస్క 

రము గలవాడు, తన “మింది నీరము బొత్తిగా ఆబద మని యెటు (గును, మతీ 

ఆకని చి _ర్రమున నిర్వేద పుజడువ ఎంతే యుండదు! శకారునికిని తన బనాయింపు 

నెగ్గిన దని ఎంత సంతోషము! ఇంతలో ళశారచేటుండును ఆగపడి అజచి పోయి 

నాండు, అది తటాలున వినబడిన ధర్మ వాక్కేమో అనియు తోంచియుండును,' 

తన ధర్మపరత యు చానపరత యు ఇట్లు ధర్మ (పభావమును శరణు బొరునుసి 

(పేరించి యుండును, 

అశే ఏతత్ దృశ్య తే దఠ్నీణళ్ళశానమ్=ఓరి ఇదిగో అగ పడుచున్న దే దమీణపు 

వల్లకాండు, యత్ _ దేనిని = దానిని _ చూచి, (ఇక్కడికి కొని తేబడు వధ్యులు, 

నుజీ చంపబండకయే _) అంతే చట్టున (ప్రాణమువదలుదుకు, చూడు చూడు, 

న్లో, 3, పరివృ ర్రేం = సుడీసీన _ తల[కింటై న, అథ౯ం౦ం కళేబరం = 

సగము (ప్రీనుంగు చేవామును, దీఘకాగోమాయవః = ఎ త్రెన _ పెద్ద _ నగిరినిక్కి_న 

నక్కలు, కషళా చి = లా6ంగుచున్నవి, అథ౯ాం అపి = నుతి సగము, శూలలగ్నం= 

కొతున తగులుకొని రం యున్నది . అట్టహాసస్య - శ్ళ ళా నముయొక్క_ బొబ్బనవ్వు 

యొక్క; జేపఇవ _ (తాల్చిన) రూపమో యన ఉన్నది, = చి పె భాగము తేలక డా, 

"మొ గాన పండ్లయిగిలింతే యుండును, ఆది వల్ల కాటి బొబ్బనవ్వు ! 
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[అద్ధం క 'లేవలం పడిన త్తం కోట్ల'న్సి దీహగోమాఆ 

అద్ధం వి శూలలగ్షం వేశం విఅ అట్టహాకశ్ళ ] 

బారు_..పహో హతో 2_స్మీ మన్దభాగః, (ఇతి సావేగం 

ఆవవిశతి, ) 

న'కా__న తావ ద్దమిప్వామి, బారుద తృకం వ్యాపాద్య 

మానం తావత్ వ శ్యామి, ( వర్మికమ్యు దృష్ట్వా) కథం! ఉవ 

విష్టః | [౯ దావ గమిళ్ళమ్, ఇవాలుద త్తాక౦ వావాదఅ న్నం దావ 

పేళ్థామి, ... కథం ఉవవి స్టే! ] 

చాణ్గాలః__చారుద త్త, కిం థీతో 2మ్ 1 [ చాలుదత్తా, కిం 

ఖీదో శి 2] 

చారు( సహ సోశ్టాయ) మూర, (న భీతో మరణా 
దస్శి X ౨౬ ఇత్యాది పునః పఠతి, 

నం! 

సూర్యా వపి వివత్సిం లభేలే, కిం పున రనా మర ణభీరు కా మాన 

వా, లోకే కో 2._ప్యుంఫ్థైతిః వతతి కో ఇవీ వతితో, 2 స $9, 

చాణ్జాలః__అర్యశణారుదత్త, గగనతలే వతివనన్తై చన్ద) 

రె 

ఫీకటక ఆందని సగము, శూఅమునకు తగులుకొని యుండునది శ్ళళానప్రు 

నవ్వురూపము-గా భయంకరముగా _ అనుట ఉన్నది, హో హతః అన్ని - అయో 

చచ్చితిని, ని భాజాగ్యుండను _ అని సావేగం = దుఃఖపు6 దొటుపాటుతో ఎ 

కూచుకాండును న తావత్ గమిహ్యామి = నేను గన పోను, చారుదత్తుని చంప 

బడుచున్న వానిని _ కొం ఎక్కించుట వాడు వాధలుపడుట (పాణము వదలుట 

ఇది నాక తేమాసాా ఆమెత _ ఇదంతయు చూవెదను, మటీ కథం ఎట్టూ _ ఊహ 
_విష్టః - కారుచున్నా బే, చారుడ త్ర, కిం ఫీకః ఆనీ? ,.. = వీమి భయపడితీవా? 

మూఖజా = మూాఖుకాండా న ఫీతో మరణా దన్శి మ. 2 పఠించును, అర్య 

చారుద క్ర మ చారుద_ త్తీయ్య, సగనతలే ,.. = మింట కాస్రురముండు సూర్య 
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వే, ఉత్తిషత్స్పతతో వనన పాతికా శవన్య పున రస్పి, ఏతాని 

హృదయే కృత్యా సంథార యా త్మానమ్. ( ద్వితీయ వాళణ్తాలం 

(వతి) ఏత చ్చతుర్థం ఘోషణాస్థానమ్, తదుద్దోమయావః, “అ 
చాలుదత్త గఅణదలే వడేవళన్తా చన్షశుజ్ఞావి పెన తిం లహాస్సి, కిం 
ఉణజ ణా మలణభీలుఆ మాణవావా? లోవ కోవిఉట్రిదోవడది, 
కోవి వడిదోవి ఉ స్పుది. ఉట్టన్న వడన్తా హూ వశణపడిఆ శవశ్ళడణ 

అలీ ఏడాంం హిఅవ కదుఅ నంధాలేహి అత్తాణఅమ్, వదం 
చజటం ఘోళశణట్టూణమ్, తాడిగ్థ శమ. ] 

(పున నృకై వ ద్ధోమయతః ) 

చారు... హో (ప్రియే నన న్నసేనే, (శ శివిమల మయూఖ ౫ 

౧౩, ఇత్యాది పునః వఠతి) ల్ 

(తతః (ప్రవిశతి సనంభమా వనన్నసేనా భికుశ్చ ) 

మొనుసులు చావుకు భయపడుదురు అని, లోకీ కోపి ఉర్థిత పతతి , 

లోకమున లేచినవా డొకొ్క్కక్క_ండును పడును, పడినవాండు ఒక్కొ_క్క_యడును 

లేచును. ఊ తిప్ప ప్పళ్ పతతః ళవస్య _ లేచుచు పడుచున్న ళవమునకు, పునః వసన 

పాతిశా ఆ నీ! = సురల గుడ్డ పడుట కలదు, అనగా గాలికి లేచిన గుడ్డ తనంత చీ 

-గాలి తగ్గగా" పడునుగదా. ఆశే క కేబరము పూవకాక మళా తేషా ఎ పుట్టిం 

పంగా. “ శేచినది = అనరగా పుట్టువుగన్నది. ఆకమ౯ా శాంతిపంగా, తానే మరల. 

వాలిపోవును, ఏతాని హృదయే కృత్వా = ఈ (నా మాటలను మనసున ఉంచు 

కొని నిన్ను నిలువరించుకో ( = సంధారయ ఆత్మానం), ఫునః తధైవ ఊద్ధ్హామ. 
యత కః. మరల అట్లీ బాటుచున్నారు. ఆచాటింప్రున వసంత సేన బలాతా_రమేగా 

బారుదత్తుని చేత నొంతుపీ సీకి చంపయుడినది _ అను మాటలే, అవి ఒక్కొక్క 
తూటీ విన్నప్పుడును వసంక సేనం గూర్చి ఒక్కొక్క తెర ఏడ్చు చారుదత్తునికి 
ఒకొ్క_క్కు.. విధముగా పొంగుచున్నడి, ఇపుడు _ శళశిమఅమయూఖు _ ఇత్యాది 

పారలివచ్చివది, 

తతః |పవిశతి .., అంతట తొటుపడుచు వసంత సేసయు భిక్షవును (ప్రజేశిం 

చుచున్నారు, భిక్ఫువు తాను వసంతే సేనను (బదికించి లేపిన పుడు “ఏళ న్మీకా 

MR — 79 
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భికుః..... ఆక్చర్యమ్ ! అస్థానవరి శాన్తాం నమాశ్యాన్య వసన 

శేనికాం నయ న్ననుగృహీతో ఒస్ని |ప్ర్మవ్రజ్యయా, ఉపాసిశే, 

కత తాం నేస్యామి ! (హీమాణ హే ! అభ్టాణవలిశ్శన్తం శమ 

శ్మాశిఅ వశ నృ శేణిఅం ఇయన్చే అణుగ్గహీదహ్మి వవ్వజ్ఞాఏ ఉవాళి కే, 
కపోం తుమ ణఇశ్శమ్ ] 

వనన్మ_ఆర్యచారుదత్శ సై రివ గేహమ్. తస్య దర్శనేన గిం 

మృగలాఇ్బృన స్యేవ కుముదిసీ మానన్నయ మామ్. [ అజ్జదాలు 

దత్తన్న జవ గేహామ్, తన్న దంనచేణ మిఅలాఇ్ళణస్ప విల కుముదిణి 

ఆణన్లేహి మమ్ |], ది 

2 rf ళో + 2 భితుః_( న్వగ తమ్ ) కత రేణ మా సేణ (వవిళామి? 

( విచిన్న్వ ) రాజమార్లే బైవ వవిశామి. ఉపాసికే, ఏహీ. అయం 

రాజమార్ల ః, ( ఆకర్ష) కింను ఖ ల్వేమరాజమా గ్లే మహోకా కల 

కలః (భూయ తే ! (కద లేణ మగ్చేణ వవిశామి 1? లాఅమ గ్లేణ జవ 

పవిశామి. ఉవారికే, నహీ. ఇమం లాఅమగ్షమ్, 4 కీింయణయి క్ట 

వశే లాఅమగే మహాన్సే కలఅలే శుణీఅది |, 

వివాశే ... సమౌళ్వ స్తమనా భూ త్వా గేవాం గమిష్యతి” ఆని చెప్పి తీసికొని 

పోయినాడు _ “అట్టాణ'ము అన6గా బౌన్దాలయము _ ఆవిహారమునకు నిదేళాళము _ 

“అస్థాని అను ఛాయ _ నిప్కారణము గా ఆను నథళామాగలడి పనికిరాదు, అట్టాణ 

మున పరిశా నమయైయున్న, వస న్వసేనికాం _ వసంతే సేనను ఊబఅడించి కొనిపోవుచు 

హృవ్రజ్యయా అనుగ్భహీతః అనీ _ నాసన్న్యాసముచే ఉపశారము చేయం 
బడితిని, ఆడి కదా నాక ఈయవకాశము కలిగించికడి. ఆట్లు చేను వసంత సేనకు 

నన్ను పది దీనారాలు ఇచి జూదనులనుండి విడిపించి కా6చినందులక (పత్యు పకా 

రము చేయు నవ కాశమును 'చెవికముగా పొందితిని, 

ఆర్యచారుద త్ర స్య ఏవం గేవాం = వారుదత య్యాయి ంటీకే, నాకు ఆయనం 
అవి లి | 

జూఫు _.చం(దుం గన్నకలువతీవవలె ఆనందింతును, ఏపీ ఇమం రాజమాగజాం = 



దశ మో2ఒజ్క 657 

వనన్మ_.(అ|గతో నిరూవ్య ) కథం! పురతో మహాకొ జన 

నమూహాః | ఆర్య, జానీహీ* తావత్ కిం న్విద మితి. వివమభ 

రాకా నేవ వసుంధరా ఏక వాసోన్నతోజ్జయినీ వర్తతే, [కధం! 

పురదో మహాజణనమూహో, అజ్ఞ జూణాహీ దాన కిం చేదం తి, 

నిసనమభరక్క-న్నా విల వసుంధరా ఏఅవాసోల్ణడదా ఉజ్జఇణీ వట్టది ]. 

వాణ్తాలః__.ఇదం చ వళ్చిమం ఫఘోవషణాస్థానమ్, త తాడ 

యత డిణ్ణమమ్, ఉదా మయత ఘోవణమ్,. (తథా కృతో) భోః, 

చారుదత్తి, (ప్రకిపాలయ, మా బిభీహి, శీఘ మేవ మార్యసే, 

[ఇమం అ వచ్చిమం ఫఘోవణట్టాణమ్, తా తాలేధ డిణ్ణి మమ్. 

ఉగ్గ శేధ ఘోశణమ్, ... భో వాలుదత్త, వడివాళహి, మా 

భాఆహి, లుహం శ్లేవ మాలీఅళి 1, 

చారు... భగవతో దేవతాః, 

ఫిచ్వుః.__( (శుత్వా నం(భ మమ్ ) ఉపాసిశే, త్యం కిల వారు 

దస్తే న నూరి తా నీతి చవారుదతో మారయితుం నీయ శే, [ఇవా 

శికే తుమం కిల చాలుద ల్తేణ మూాలిదడాశి త్రి బాలుడతో 

మూాలిదుం ణీ అది ] 

రా ఈరాజమౌగళామునకు _ కథం = ఏమి! ఎట్లూ! పురతః మహాజనసమూహః _ 

ఎదురుగా పెద్ద జనసమావాము _ గుంపు, విషమభ రా కాన్తా ఇవ వసుంధరా _ 

సమొనముశాని _ హెచ్చు తేక్కువయగు _ బరువుతో ఆఅ్మకమింపంబడిన వసుంధర 

వోలె నున్నది, ఏకపాళ్వక ఉన్న తౌె=బఒకతట్టు చాల ఎత్తుగా కన్నది, ఉజయినీ, 
లు జై Va) 

జానీపి తావత్ కింను ఇదం ఇతి _ తెలిసికొనుము, ఇడి యేమిటియో అని, 

పశ్చిమం__ కడపటిడి _ ఇక్కడ ఐదవది _ (పతిపాలయ = సద్ధముగానుండు - 

కనుపెట్టు.. మొ విఖీహి _ భయపడక _ శీఘం ఏవ మౌర్యసే _ త్వరగా _ 

బాల సేపు వాధపడనీక _ శుత్వా _ చాటింపు విని. ఉసాసిశే _ బొదవుతపు 

మాట _ భ కరాలా _ అన్నమాట, త్యం కిల చారుద తేన మారి తాసీ ఇతి 
జావ 

అలో 

చారుదతో మౌరయితుం నీయతే _ నీవు అంట, చారుద త్తుని చేత చంపయిడితిని 
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వనన్న---( ననంభవమ్) హో ధిక్, హో ధిక! కథం! మమ 

మన్హభ'గిన్యాః కత ఆర్యచారుదల్తొ' వ్యాపాద్య శే, భోః త్వరితేం 

త్వరిత మాదిశ మార్షమ్, (వాద్దీ, హద్దీ ! కథం మమ మన భాలణివ 

కిచ అజ్జదాలుదత్తా వావాదీఅది, భో, తురిదం తురిదం ఆదేసేహి 

ఛిముః___త్వర తార త్వ ర తాం బుద్ధా పాసి కార్యచారుద ల్హేం 

జీవ నం సమా శ్యానయితుమ్, ఆర్యాః, అన్ఫ్సరం మన్నరం దత్త, 

[ తువలదు తువలదు బుద్ధోో వాళి కా అజ్ఞణాలుద త్రం జీఆన్వ శేమళ్ళా 

శీదుమ్, అజ్ఞా, అన్మలం అన్మలం దేధ [| 

వన న్త=_--అన్నర మన్నరమ్. [అన్మలం అన్నలమ్ |, 

చాణ్ణాలః_ఆర్యచారుద త్త, స్వామిని యోగా 2వ రాధ్యలి. 

త్ తర య త్స రృవ్యమా, [ అజ్జదాలుద త్త శామణికీకి అవల జ్ఞది. 

తా శుమ లేపి జం శుమలిదవ్వమ్ ] 

ఇవారు___కిం బహూునా ? ( (వభవతి 22 95 ఇత్యాది శ్లోకం 

వఠతి, ) 

వారాలకి. ఖ్రుడ్ల మాకృవ్యు ) ఆర్యచారుద త్తే; ఉత్తానో 

భూత్వా సమం తిష్ట, ఏక |వహారేణ మారయిత్ళ తాం సరం 

అని వారుదత్తుండు చంపంబడుటక కొనిపోయబడుచున్నాండు, కథం = ఎట్లూ క 

భాగ్యహీననైన నాకోసము బారుద త్రయ్య చంపంబడుచున్నాండు ! భోః _ ఓయి _ 

త్వరితం ఆదేశయ మొగణాం = త్వర గా దారి చెప్పు _ త్వరతాం త్వరతాం .. 

త్వరపడును గాక _ ఉఆపాసిక- _ చారుద త్రయ్యను (పాణముతో నుండంగానే ఊోజు 

డించుటకు, ఆర్యాః అ స్తరంద త్ర = అయ్యలారా _ దారి యిండు, స్వామి నియోగః 

ఆపరాధ్యతీ _ దొరయు త్తరువు తప్పు చేయు చున్నది _ బుద్ధి పూవక ముగా చేను కాదు, 

తర్ స్మర యత్ స్మ ర్తవ్యమ్ _ శావున ళల(చుకో నీత ఏది తలంచుకొనవలయునో _ 

కిం బహుగా = ఏల పలునూటలు * “(పభవతి” ఇత్యాది పఠించుచున్నా డు, 
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నయామః, [ అజ్ఞచాలుద త్ర , ఉతాశే భవిఅ నమం చిట్టి, ఎక్క-ప్ప 
జ — ఐఏ 

హా లేం మూలిఅ తుముంశగం చేవు +! 
గా రా 4 

© నా, ఆకృృష్టః నరోషం ముస ముష్టీ నా గృహీతో 2.పీ. 

ధరణ్వ్యాం కిమర్థం వతితో దారణకో ఒశనినన్ని భః ఖడ్లః? 3౬ 

[ ఆఅటిచే శలోశం ముట్టీవ ముట్టిణా గహీచే వి 

ధలణీఎ కీశ వడిశే దాలుణశే అశణశణిహే ఖగ క. 

య థైతత్ నంవృత్తమ్, తథా తేర్మ్క-యామి న ఏివద్యత ఆర్య 

వారుదత్త ఇతి, భగవతి, సహ్యవాసిని, (వసీద (వసీద్క అపి నామ 

mm న
 న కా శారద! re] 

దా జడ ఆజాను _ 

లా 

ఉ శానః భూత్వా = ఒళ్ళు పెకి చాపుకొని నిిటముగా వంపులేక సరిగా ఉండు _ 
అతల ర ' 

ఏక (పహాశేణ ... = ఒక్క_ బెబ్బతో చంపి నిన్ను స్వగ కామునకు కొనిపోవుదుము _ 

చేర్తుము, (ప్రవహాతుకాం ఈవా తే _ కొట్రంగోరును _ కత్తి యొత్తును _ కత్తి చేతి 

నుండి పడును, హీహీ _ కథం = ఏమి ఇట్లు! ఎట్లూ! 
య లు 

నో, 3౬. సరోషం _ చంపుటకెన కోపముతో, ఆకృష్టః = లాం 
య చలా . 

బడినది ఏ త్తయడినది ముహై ముష్లీశా గృహీకీః ఆపి = (క త్రీ) పిడి యందు పిడి 
ని లు లు బ్ 

క్రిట్రిత్రో పటుకొన6బడినప్పుటికిని డారుణక£ = తీక్సు మై, ఆశనిసన్ని భః = పిడుగుం 

కు 
యుల 

బోని, ఖద్దః = క్రి, ధర ణ్యాం = చేలెప్కె పతితః = పడినది _ కిముథకా౦ = 
వానల 

యా - 

ఎందులకో |! 

యథో ఏతత్ సంవృ శ్రమ్ = ఎందులకు ఇది జరిగినదో, .త థా _ అందులకే, _ 
pane.) 

ఇటు ఇది జరిగినందువలన, ఊహింతునుు తలంతును, చారుడ త్తీ య్య చావ6డు అని, 

'జీపి సవ్యాచానీని _ 'సహ్యామను కొండయందున్న దుగ౯ామ్మా _ అది యీ మాదిగ ౪ 

కులదేవత _ (ప్రసీద _ అన్ను హీంపు _ ఆపినాను = చారుదత్తునికి విడుదల 
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వారుద త్తన్య మోటో భవేత్, త దానుగృహీతం త్వయా చాక్ణాల 

కులం భవేత్. [ జధా వదం నంవుతమ్, తథా తక్కేమి, ణ వివ 

జది అజ్జాలుద త్తే తీ. భఅవది శ హా వాహిణి, వళీద వళీద, అవి 

ణామ  చాలుదతృశ్ళ మోగే భవే. తదో అణుగహీదం తువ 

బాణ్ఞాలఠలం భవే]. 

అవర ౭__.అథా 

చిట్రక్లు ] 
వృ మనులిస్థావః. [ జధాణ్ణతృం అణు 

BA 

(వపథమః....భవతు, ఏవం కుర్వ 1, [ భోదు, ఎవ్యం 

(9 త్ఫ్యుభౌ చారుద త్తం నరా లే నమారోవయితు మిచ్చతేః, 

చారుద తః “(పభవతి” X-3ర ఇత్యాది పునః వఠతి,) 

భిము ర్వన_న్నసేనా చ__( దృష్ట్వా) ఆర్యాః, మా తావ న్మా 

"తావత్ , ఆర్యాః, వీ పొహాం మన్ష భగినీ యస్యాః కారణా చేవ 

వ్యాపాద్య తే, [అజ్ఞా, మా దాన మా డావ, అజ్ఞా ఏసా అహాం 

మన్షభాఇణే, జావ కారణాదో వసో వావాదీఅది |: 
న 

కలుగునా € కలిగిన బాగుగా నుండును _ కలుగవలయుం నను కోరిక ౦ చెలుపునూ 

(ఆఫిన*మి తోడి (ప్రశ్న అట్లు కలుగునేని (= తదా మౌదిగపల మే నీచేత అను 

గ్రహింపయుడినది అగును, మాకందతికి కోరిక ఆది కావలసినది ఆది _ ఆది ఒసం 

గినదాన వగుదువు, (వింధ్య వానీని అన్నట్లు) ఈ సన్యా వానీని (పస్తావముచే ఈచం 

డాలురును ఈయుజ్ఞయినీ సర్కారున, చందనకుంబో లె నీ దాతీణాత్యులు - దీన 

కవికిగల దాతీణాత్య పక్షపాతము ఊహింప(దగును, సన్యాము శా వేరినది పుట్టిన 

కొండ, యథాజ పం అనుతిపావః _ ఉఊతరువు క తితో కొటుమని కాదు _ కొం 
ర్ల ని © చి అటి లు ౪9 

-నెక్కింఫు మని, ఆందుకే కొ అుకొయ్య చారుదత్తుని బుజూన నీ వోూయింపలబడినది, 
అరి 

ఈక తితో కొటు (పయత్నేము వీరి సౌంతముది, ఇది ఇ "బనది = దాన ఆత (డు 
అటి A) ae 

చంపయబడడు _ అతనికి చావు రాదు అని తోచినది ఐనను రాజాజ్ఞను సరిగా 
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బాణాల ( దృష్ట్యా ) 

న్లో కాపున న రిత మే సూంనవత తా చికుర భాచేణ 

మా మేతి వ్యాహర ను ్యల్థితహ స్పేత దీతి, 5౭ 

(కా ఉణ తులిదం ఏశా అంశ వడ న్పెణ చిఉలభా లేణ 

మా మేతి వాహల స్తీ ఉట్రైదహత్తా ఇదో ఏది ], 

వస న్హ__-ఆర్యచారుద త్త, కిం న్విదమ్, ( అజ్జచాలుద త్త కిం 

'జేదమ్ * ] (9 త్యురసి పతతి, 

re, waar 

చేయ బే దందురేమో అని కొ అం త్న మునకు కడంగుచున్నారు. ఇద్దబును వానిని 

కొఅంెపికి ఎక్కి 0౦ంపంజూచుచున్నారు _ ఇెమువసంత సేనలు దానిం జూచి _ ఆర్యాః 
అం ఈలా 

మా తావత్ మొ తావత్ _ అయ్యలారా, కూడదు కూడదు _ అట్లు వేయకండు . 

ఆయ్యలా ర్వా ఏసా అవాం .., = ఇదిగో నేను, ఎవతెకోసము ఈయన చంపయిడు 

చున్నాండో, దృష్వా _ అమౌటవినయుడినతేట్టు చూచి, 
లు లు 

వో, 3౩౭, ఏపా కా పునః = నటి యెవరు ఈ మె ఈ వచ్చుచున్న ట్రిది, 

త్వరితం = వడిగా, అమ్సపత తా = బుజాలమీద పడుచున్న (వీడిశేశిన్స చెండు 

కల మొ త్రేముతో _ రూపవతీకి ఆద్భప్పశాలినికి తలలో వెండ్రుకలు చాలమొ త్తే 

ముగాను పీటుదులుదా(కను ఉండును_అవి యిపుడు బుజాలమీద మొ ల్తముగా పడి 

యున్నవి _ వానిని 'సరిదిద్దుకొనలేని దిగులు తొ టుపాటుతో _ మా మా ఇతి 

వ్యాహార స్తీ _ కూడదు కూడదు _ తాఘండు _ అని పలుకుచున్న దై, ఉస్రితవహాస్తా = 

ఏ త్రీన చేతులు కలదై _మొను మనుటకు చేతుల యభినయము _ ఇత పీతి = ఇటు 

వచ్చుచున్నది! 

మటీ ఎవరు ఈ మె _ బిరవిరవచ్చుచున్నది _ అవేగమునక తొ, టుపాటున 

"వండుకలు వీడి రేగి బుజాల పడీయున్నవి, చేతులు ఎ్రి “కూడదు ఛాళఘుండు? అని 

అఅచుచున్నది _ ఇటు ఇక్కడికి వచ్చుచున్నది! 

ఆర్య చారుద త్త కిం ను ఇదం _ చారుద త్రయ్యా ఏమిటి ఇది! అనుచు వసం 

ళసేన చారుదత్తుని యురమున (వాలినది _ భికువు పాదాలలో (వాలినాండు _ 

చారివారికి తగినట్లు - ఆపేయనీ యు, పూర్వ పునౌకరు, ఉపకృతుండును, 
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ఛితుః___ఆర్యచారుద త్ర, కిం స్విదమ్, [ అజ్జదాలుద త్త క్రీం 

'జేదమ్ ? 7 (ఇతి పాదయోః వతితి, 

చాజ్జాలః_..(నభయ 'మువనృత్వ ) కథమ్! వనన్త్నసేనా! 

నను ఖ ల్వన్నాభిః సాధు ర్న వ్యాపాదితే ః, [ కధమ్! వశన్నశేణా! 

ణం క్ట అమ్మైహిం ఛగాభబూ ౯ వావాదిటే ], 

భిముః__(ఉక్రాయ ) అశ జీవతి చారుదత్తః! [ అళే జీవది 

బాలుద త్తే l 

బాణ్లాః._బీవతి వర్ష శతమ్, [ జీవది వశ్శశ దమ్ ] 

వనన్న___( నహార్ష మ్ ) _పత్యుజ్ఞవి తాస్మి, [ వచ్చుడ్జీవిద మ్మ |: 

లా శ 5 

చాల్చా లః__త ద్యావ చేత ద్య త్తెం రాజ్ఞ యజ్ఞ వాటగత స్య 

ఐవెదయావః. [కా జావ ఏదం వత్తుం రాఇళ్లో జ్ఞ వాడగ దళ్ళ 

ణి వేదే ] ( ఇతి నిప్కూ-/మత ః. 

న -కా____( వన న్న సేనాం దృష్ట్యా: న తానమ్ ) ఆశ్చర్యమ్ ! 

శేన గర్భచాసి జీవనం (ప్రావితా. ఉత్కా-న్తై మే ప్రాణాః భవతు. 

వలాయి ఘే. [ హీమాదిేే! కేణ గబ్బడాళీ జీవావిదా? ఉక్క 

నాలం మే పాణాలం. భోదు, వలాఇశ్శమ్ ], 

చం డాలుండు చకితుండె తొలలగి_విమో! వసంత సేన! నను ఖలు సాధుః 

... = పాపము, ఓరి (నను) మనచేత సాధువు చంపలడలేదుగదా ! (చంపియున్న 

ఏంత షౌరపాటు పాపము, చేయుంబడినది ఐయుండునోగదా, అనే జీవతి చారు 

దల్తేః లు ఓరి 'బదికి ఉ న్నాండం, చారుత్తు(డు, జీవతీ ... ఇంక నూజేండ్లు 

(బ్రదుకును _ ఇంక వానికి సే లేదు, (పత్యుజ్జీవితా అన్నీ = (బదికింపంబడితిని 

రాజక యజ వాటగత స్య _ రాజు (పాలకనిక్సి “జన్న వాడిలో నున్న వానికి, ఫ్ర్్మా 

దె = అయ్యయ్యో - శేన గభకళాదాసీ ... = ఏవనిచేత ఈపుటు తొతు 

(బదికింప(బడినది శి అస్యా! (పాకాః 44 = ఈపె (పాణాలు పెకి తేచి పోయి 

|] 
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(ఇతి పలాయ శే ) 

చాక్జాలః_( ఉవనృత్య ) అరే న న్వస్మాక మోదృశనీ "రాజూ 

. 5౦ క్రి జ ప్పిః _- యేన సా వ్యాపాదిశా, తం మారయ నేతి, త చౌొప్తి) 

యశ్యాల మే వాన్విస్యావః, | అలే, ణం అమ్హ్షాణం ఈదికీ లాఆ 

రాత్రీ — చేణ సఫా వావాదిదా తం వమూలేధ తి. తా లటి 
ని లు 

అశాలఅం జ్లేవ అళ్లేశ్లు ), (ఇతి నిష్కాన్తై 

చారు.__( “వస్టునుమ్) 

అనానృష్టి హా లే ఆన సే  నోణవృష్ట ది  పగశా, 2౮ 

(అవలోక్య చ) 

నజే_ చచ్చినదే _ భవతు ... = కానీ, పరారియయ్యొదను, ఇతి పలాయతీ _ ఆని 

పరు వెత్తుచున్నాండు, ఉ పసృత్యే = 'సమిపించీ . నను అస్మాకం ఈద్భశీ రాజూ 

జెమ్! _ మనకు ఇట్టిది గదా రాజునాజ _ ఎవనిచేత ఆెపి చంపంబడజినదో వానిం 

జంపుమని, శావున రాష్ట్రియుని రాజుమజంది నే వదవపదము? సవిస్మయమ్ = 

ఆశ్చర్యముతో, 

జూ న ధ్ న్ా వో, వరా శా ఇయం = ఈమె ఎవరు, శ స్తే అభ్యుద్య తే = కల 

(నాసెక్సి ఎత్తండలగాా మయి = "నేను, మృత్యువ క్రంగ తే = మృత్యువునోటిం 
జేరంగా _ నోటంబడ్లగా అప్పుడే చావంబోవుచుండంగా, అనుట, సస్వే = పెరు, 

అనావృష్టి వాలే = వజపుచే (ఎండి చావలా, (దోణవృష్టిః ఇన = (దోణమను 

"మేఘుముయొక్క_ (దో నెల వానవలె ఆగతా = వచ్చినది! 

చెరును చచ్చినడానిం |బదికింప అబెట్టో, ఆ, చెరు వజుపుకు ఎండియే 

గడ్డి ఖు "పోయి నంతట వేరుకొనలో కొన ఊపిరి హడశాని | రవంత పచ్చి ఉండును; 

నన్ను మృత్యువాత నున్న వానిని (బిదికింప ఈ మె వచ్చినది _ ఎవరోశడా! 

అవలోక్య = పరికించి చూచి, 

MR — 80 
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వో, వనన సేనా కి మియం ద్వితీయా! 

సమాగళా ₹ నైవ దివః కి మిగ్గమ్ 1 

(థొ నం మనః వ వళ్యతి వా మ మైనాం 

వనన సేనా న మృ కాథ నై చెవః ౩గొ 

అధ వా 

శ్లో కింను న్యనర్హాల్ పునః (పాస్తా మమ జీవాతుకామ్యయా 

తస్యా రూ పానుగూసపేణ కిము తౌ స్యేయ మాగతా?' ఈం 

వసన్మ__( సాన ముక్రాయ పాదయో ర్నివత్య ) ఆర్యచారు 

దత్త, డస వాహాం పాపా, “యస్యాః కారకా దొియం త్య యానదృ 

శ్యవస్థా (పాప్తాః | అజ్జవాలుద తే, సా చైవ అహం పాపా, జావ 

కారణాదో ఇఅం తుఏ అనరిసీ అవస్థాపావిదా ] 

న 
న దాన. రా 

టల. అజాత. పారా గ్రాం దాం! 

వో. 3౯ ఇయం ద్వితీయా వస న్టణేనా కిము = ఈమె మటీయొక . 

రెండవ _ వసంత సేనయా*ి సా ఏవ = ఆమెయే, దివః = స్వగక్ము (మింటి) 

నుండి, ఇత్సం సమాగతా కీం= ఇట్లు నన్ను వేర వచ్చినదా * మమ మనః = 

నామనసు, భా న్దం = (భమ _ మిథ్యామతి _ గొన్నజె, ఏనాం = ఈ మెను, 

పళ్యతి వా = వసంత సేనగా చూచుచున్నడా * అథ _ ఇ వేవియు కాక్క ఇంక, 

సావస న్లసేనా ఏవ = ఆవసంత సేనయే నమృతఠతా = చావలేదా? _ కాకవుచే 

(పళ్నేః 

అథవా = ఆట్లు (నుం) గా దేని, 

శ్లో, ఈం, మమ జీవాతుశామ్యయా = నన్ను మరల (బదికించుకోరిక తో, 

స్వగాకాల్ = స్వగ ౯ మునుండి; ప్రునశి (పాపా. కిం ను= మరల వచ్చినదా ఏమి * 

'కిముత = అట్లుశా చేని, తస్యాః రూపానురూ పేణ = ఆమెయొక రూాప పుపోలి 

కతోో ఇయం అన్యా ఆగకా = ఈమె మణియుక తె వచ్చినదా* 

నన్ను6 గావ స్వగ౯మునుండ్తి అక్కడికి చేరిన వసంత సేన మరల వచ్చి 

నదా. మ'లెవ్వ ర నను ఆమెపోలికతో వచ్చినదా ఈ మె (ఎవరో)? 

పాదయోః నిపత్య _. పాదాలలో వాలి _ అపాపాత్మ నే చేను, _ ఎవతె 

కోసము నీవు ఈ(యెంఠే యు నీక తగని, యవ స్థను- పొందితీవో _ ఆళ్చర్యమొ 
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_(శేవశ్యే) 
ఆశ్చర్య మాశ్చర్యమ్, జీ జీవతి వనన చేనా, [ అచ్చరిఅం అచ్చ 

5అమ్, జీవది వనన్నసేనా ]. (ఇతి సర్వే వఠన్శి, 

వారు ఆక ర్య నహ సోన్రైయ న్పర్శకుఖ మభినీయ సిమి 

లితాక్ష ఏవ హర్ష గద్దడాతరమ్ ) యే వన న్హసేనా త్వమ్, 

వన నై వాహాం మన్దభాగ్యా, [సా E వాహాం మన 

ఛాఆ |, 

చారు...( నిరూవ్య నహార్షమ్ ) కథం! వనన్ననే నైవ! 
( సానన్షమ్ ) " 

నో, కుతో చాప్సామ్చుధారాఖిః న్నవయన్తీ వయోధరా 

మయి మృత్యువశం (పొస్వై వి చేవ సముపాగ తా, రోం 

ప్రియే వనన నే-నే 

ఆశ్చర్యమ్ - ఆశ్చర్యము ! వసంతే సేన ఏ బడికి యున్నది - (ఆని జనులు ఆందటు' 

తెరలోపల పలుకచున్నారు. ఆజనవాక్యము విని, (నమ్మి) తటాలున లేచి స్పళశళా 

వలని సుఖముతో _ వసంత సేన టొమ్మున - వాలియున్నది గదా _  భినయించి 

అనుట వేసగానికి ఎచ్చరిక , కన్నులు మూనీకినియే _ ((పీయసీ వస సేనచా నీవు! 

సా ఏవ అవాం ... = ఆపనే నీను _ ఆద్భృప్టహీను రాలిని, 

నిరూప్య _ కన్నులు .లేబిచి చూచి పోల్చుకొని, వర్ష ముతో _ కథం _ 

బెట్లూ! వస న్దసేనా ఏవ = వసంతే సీనర _ ఆనందముతో, 

నో, ఈ౧. చాస్పామ్చుధానాఖిః = కన్నీ టిధారలతో, పయోధథనరౌ = 

పాలిండ్లను, స్నపయ స్రీ = తడుపు. (స్నానమాడించ్చు చున్నదాన్ననె, మయి = 

నేను, మృత్యువళంప్రాప్తే = మృత్యువునవ లాంగుటను పొంద6ంశానే _ 

బావునకో అధీన మె పోలగానే _ (మణి చేయునదిలేక) జావంగానేే సతః = 

ఎందుండి, విద్యా ఇవ = రూఫుందాల్చిన సంజీవని విద్యవ లె, దుగాళా డేనివ లె _ 

1అకువులు ఆనంద్యాళువులు _ వసంత సేనకు రాగ స్నేవోసందము :_ విద్యకు: 

వాల్సేల్యాసందము _ ) సముపాగతా = వచ్చితివి * 
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క్ల త్వదర్థ 'మేత ది్భని పాత్య మానం 
చేసాం త్య లై యెవ (వతి మోచితం మే 

అహో (వభావః (ప్రియనంగ మన్య 

మృత్యో 2ఒవీ కో నామ పునరి రి మేత, ద్ర 

అవి చ, (వీయే వశ్య, . 

న్లో, రక్తం త చేవ నరవన్ర్ర మియం చ మాలా 
కానాగ మేన హీ వరన్య యథా విభా త, 

వతే చ వధ్యవటహధ్యనయ న్న చైవ 
జాతా వివాహవటహాధ్యనిభిః సమానాొః, రక 

లారా రకాతుల -- 

శ రం, తృదథకాం = నీకోసము, వినిపాత్యమానం = పడంగొట్రయడు 
చున్న _ "నాశనము చేయ(బడుచున్న _ చంపయబడుచున్న, మేచేహం = నాయొడలు, 

“త్వయా ఏవ (పతిమో-చితష్ = నీచేత నే, = (ైదికి మరల వచ్చిన) నీచేత సే ధరింప 

ఖడీనది _ పునరుజ్జీవింప (బడినది = మరల 1 బదికింప6€ బడినది, అహో _ ఆశ్చర్యము - 

ఇంత యని చెప్పనలవిపడదు అనుట _ ద్రయనస్దవన్య - ,రైయమైనదానిం గలసి 

కొనుటయొక్క, (పథావః = నుహీమ! (పియా _ నిస్తే లింగము వివక్షీతము 
గాదు = ఆ _పభావవేం శకావన్న _ మృతః అపి = చచ్చిన డెనను, కో నామ ఆ 
ఎవండు _ నీవే చెప్పు _ పునః (ధియేక _ మరల బదుకను * 

శ్లో ఈక, ర రకం తత్ పవ = ఎజ్జనిదె _ వధ్యచివ్నాము గా నాక కట్టినది, 
అట్టే _ అయెబ్తవ్న శ త్ర వరవ స్తం = "పెండ్రికొడుక (పసపు మొదలే నవానిలో 
కడుపయిడిన) వ స్త్ర శు. ఇయం మాలా చ = ఈ మాలయు _ ఆయెజ్డగ న్నే రులడే,_ 
శానా ఆగ మేన _ టెండ్డినాంతురై న కాంత్ (ఆంద మెనవధువ్రు ఐన సీ యొక్క 

రాక చేత, యథా వరస్య = పెండ్లికొడువనక ఎట్లో _ అట్లు _ విభాతి = (ప్రకాశించు 
చున్నది _ ఒప్పారుచున్నది, ఏతే చ = షవియు, వధ్యపటవహాభ్యనయః - వధ్యుని 

(చంపుటంచెలుపుటకై ను త"ప్పెటమోయకలు, తథా ఏవ = అశే, వివావా పటవా 
థ్వనిఖిః = వ్వా. మాన చెండ్డికె న పటవాధ్యనులతో, సమానా జాతాః ఇ 'సమౌొనములు... 

తుల్యములు _ ఐనవి, + 
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వన న్న__-అతిదవీణతయా కిం స్విదం వ్యవసిత మా ర్వేణ, 

( అదిదక్టిణదావ కిం చేదం వవసిదం అశ్టేణ ]: 

చారు... పీయే త్వం కిల మయా వా తేలి, 

కయ 
పూర్యానుబద్ధ వై శే రణ శ తుణా (వభ విష్ణునా 

నర శే వతతా లేన మనా గన్ని దిపాతితః, రల 

వస న్న__-( కళ్లి విధాయ) శాన్నం పాపమ్, శై నాన్ని రాజ 

ళా తేన వ్యాపాదితా, [సన్నం పావమ్స్ తేన మి రోఅసాచేణ 

వావాది తొ |, 

నారు... ( భిశ్సుం దృష్ట్వా) అయ మవి కః! 

వన నృంా తే నానా న్వేణ వ్యావారితా ఏ తె లె నార్యేణ జ జీవం (నాపి 

'తాస్మి, [కేణ అణ కణ వావాదిదా, వదిణా అస్జైణ జీవావిదహ్టా ]. 

న. 

యంత త re కా ముల. mT అలు లా లారా. క
 

న 1 

నాకు (నీకో సమీ ఐన) 'మృుక్యుకుందవమును వాద్యములున్సు నాక 

(నీకోసమే ఐన ెండ్లిసింగారిం పులును, పెండ్లి వాద్యములును ఐనవి! ఆతి 

దాకీణ్యతయా _ అత్యంత మెనదయగఅవాండవగుట చేత _ (ళచార్యము చేత _ ) 

ఇది (ఈ ఆత్మాపజా ణము) పూనయిడినది * 

త్వం కిల మయా వాతా ఇతి _ నీ వంట ' నాచేత చంపంబజితివి అని, 

న్, రక, వూ వాకా నుబద వె రేణ య విడువకుండ వూనంబడిన (పాం 

వైరము _ ఒ పగ _ కఅపా.డైన, తేన శ(తుకొ _ ఆపగతుని చేత, (పభవిష్టునా = త్రేన 

శాష్ట్రియక రాజశ్యాలతల చే ఈళొ ననుకొన్నది వేయ6గఅ సామఖథ్యజము గలవాని 

వేత, నరశేపత తా మనాక్ _ నెట్రన కేవలము నరకమునం బడువాని చేత _ అనలా 

అట్లు తప్పక నరకమునం బడుఫలమున కే నిపాతిళః అన్నీ = జా పడంగొట్ట6 _ నాళ 

నము జేయ? _ బడిలిని, 

క ఇలా పిధాయ_ ఆ చీతనిం జంపుటయను పాపము శమిల్వును గాక , 

ఆయం అపి కః. మతి | యిత6 ెవరు* 

తేన అశాశ్యేణ వ్యాపాదితా ,., = ఆయ నార్యుని చేత్ చంపయిడితినిి ఈ 

యార్యుని చేత 'బదికింపంబడితిని, క్ త్వం అకారణబన్టః - ఇటు ని వ్యాక జము గా 
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చదారు._క న § మకారణబన్లుః? 
పాలి థి 

భికుః న (వత్యభిజానాతి మూ మార్యుః. అహాం న ఆర్యవ్య 

చరణనంవాహాచి న్నక ః నంవాహాకో నామ, ద్యూతేక రై. గ్రహీత ఏత 

యోపాసిక యార్య స్యాత్మీయ ఇ త్యలజ్కా- రవణనిష్కీ. తో ఒస్నిం 
x గ 

తేన చ ద్య్యూతని్వే దేన శాక్య శ మణక నంవృత్తా ౭_స్ఫి, ఏపా 

ప్యార్యా (వవహణవివర్యా సేన పుష్పక రల్ఞాక జీర్ణో' ద్యానం గతా, తన 

వానా ర్వేణ న మూం బహుమన్యన ఇతి చాహుంపాశ బలా త్య రేణ 

మూరితా, మయా దృష్టా, [ణ వచ్చభిజాణాది మం అజ్హో, అహాం 

శే అజ్బశ్ళ చరణనంవాహాచిన్నవ శంవోహశే ణామ, .జూడిఅల లేహిం 

గహిచే వదావ ఉవాళి కావ .అజ్ఞశ్ళ శీలే Ea అలంకాలవణణిక్కీ- దే 

మః చేణ అ జూదణి వే చేణ వక్కు_శమణ కే శంవు లేమి. ఏతా వి 

అజా వవపాణవివజ్ఞాశేణ పువ్చుక లణక బిబుజాణం గదా. తేణ ఆ 
ద్ జ్జ డే రసి టో 

అణ జ్లేణ ణఆ మం బహుమె శ్షైశి త్రి శాహుపొశ బలక్కా- లేణ 

వూలిదా, మధీ దిట్లా. _ 

చాంధథ వము నెజపీన వాడవు, నాపేయ నిం (బదికించినవా6డవు, నీవు ఎవరు? న 

(పత్యభిజాశాతి = నన్ను గుర్తుపట్ల లేదు ఆర్యుండు, అహాం సః ఆర్యస్య ... = చేను 

వాడను _ అయ్యక పాదాలు పీనుకుటయందు ఆక్కు_అయురచి యుండినజా6ండను, 

సంవావాకుండని “పీరు, ద్య్యూతక రః 6లో జూద గాం డ చేత (పణమ కట్టమి కౌ ) 

పట్టు కొనంబడినవాండ_నె, ఈ భ క్రరాలిచేత, అయ్యక శావలనసీనవాండనని అలం 

శారమును పణముగా కట్టి విడిపింపంబడినవాండను అయితిని. ఆ జాదముగొల్చిన 

ఐహీక జగుప్ప (= ని వేజాదము) చేత శాక్య (= శాదృ్ర (గ్రమణక (డను (= సన్నా 

కీని ఆయితిని, ఆర్య ంబా మేరు బండ్ల తాఅంమౌటు చేత పుష్పుకరండక జీణోజా 

ద్యానమునకు పోయినది, లేన చ ఆనాశ్యేణ ... = ఆసీచుని చేత _ నన్ను ఒల్ల వా. 

_శగౌరవింపచా _ అని భుజములెనే తాళ్ళుగా చుట్టి బలవంతముగా _ గొంతు పిసికి _ 

చం పబడినది, (అంతట నాచేత చూడంజడినది, కలకల? _ అలబఅము _ తుముల 

మైన శబ్దము, 



బన వరాఒ డ్రా క క్రిం 

శ్లో, జయతి వృషభ శేతు గృతయజ్జన్య హన్తా 

తదను జయతి కా పుణ్ముఖః | శౌఇ్చశ త్రుః 

తదను జయతి కృత్చ్నాం శుభ లాసనశేతుం 

వినిపహాతవర వె రీ చార్యకో గాం విశాలామ్, రి 

'(చవిశ్వ నహసా ) 

శర్విలక 8. 

నో, హత్యా తం కున్భహ మహం ఫీ పాలకం భో 

స్త డ్రాశ్యే (లె మధి ఛిషిచ్య చార్యక ౦ తమ్, 

మగా జకా్లాగునా 

న్లో, ces జయతి _ జయంచుచున్నా(డు _ తేజరిల్లు చున్నాయడు _ దత 

యజ జ్జ స్య వాసా = దక్నయజ ధ్వంసకండు _ ఎద్దు జెండా దేవుండు _ ఈశ్వరుండు ! 

తదను జా అంతట _ అ. జయతి, కాళ్చుశతోః య (కౌొంచపవకళాతేము అను శతు 

నును, భేత్తా = పగిల్నినవాండు -వీల్చినవాండు, ఈతట్టునుండి ఆతట్టునప ఫీ కేచెబ్బన 

ఒశేబొక కొ ట్రినవాండు, షణ్ముఖః = అణు మొ-గాల దేవుడు, " కాజకడుః _ 

అని పథమశాగోన్న, సత్తా? అని అంత నూటిగా ఏటీ చేసినదానికి కర్ములేక 

పోవును, కావున వేం జం. గారు శతోః _ ఆని పష్టీగా, కౌంచకమును శత్రువు 

(యుక్కు_)ను పగిల్చినవాండు అని పఠీంచిరి* ఒక్కటె న ఆ పొ, లేదు, తదను. 

అట్టు చారు తేజరిల్లీనంతట _ తతృలము గా, వారి భక్తు కండు _ ఆర్యక 8 = ఆర్యక (డు, 

దినిహాత వరవెరీ = =“ చంపయిడిన (లాఢ్యుండనట శే). న్లాఘ్యు (డన శత్రువు _ పాల 

ఇం క శాజుగల వాండు - కృతా షం = సమ _సయొన, విశాలాం గాం = విశాలమెన _ 

భూమిని _ పిమాలయము మొదలు సతువువజపను, పూవక౯ సము దము "నుండి 

పశ్చిమ సము దమువణకు వ్యాపీం చియున్న దానిని) (కావున శే) శుభ
ే లాసెకేతుం = 

తెల్లని కెలాసమే _ (ఆ త్రరపు కొనన తేన తెల్ల తళకిళయీ జెండాగుడ్డగా ఎగురు 

చుండు జెంజాగా గల దానిని జయతీ = జయించినాండు _ తన పసముచేనీ 

కొన్నాడు. _పవిళ్య సవాసా = వడిగా (ప్రవేశించి _ _ చారుదత్తుం జంప్రుచున్నా యడ 

టీ దానిం దప్పింపవలదా . అను ఒడు ప్రవడితో _ ప్రవేశించి, 

నో, ర, అహా౦ ప్రీ = చీనన్ననో, భోః _ కీ పనో, వినుండు _ కన్ఫపం = జా 

దుష్ట రాజైన, తం పాలకం = ఆపాలని, హత్వా = చంపి, తద్రాజ్యే = = ఆతని 
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త్ర న్యాజ్ఞాం శిరసి నిధాయ శేవభూతా 

మాకే 2ఒ_హాం వ్యననగ తేం చ వారుద తమ్. రోజ 

న్లో, హత్యా రిపుం తం బలమ న్ని హీనం 

పొరా నమా శ్వాన్య పునః (పకర్టాత్ 

(పాపం సమ్మ గం వసుధాధి రాజ్యం 

రాజ్యం బలాెరే రివ శతు రాజ్యమ్. 'ర 2 

చచార లన లాం యా 

(యా రాజ్యమున, తం ఆర్యకం = ఆయార్యకని, (ద్రుతం = వడివడిగా, అభిషి చ్య_ 

_ అభిషేకించి, _ చారుదత్తుం గావ రాజూజ కావలెను లేనన్న ఆపని సరిగాశాదు _ 

కావున ఆతని ని వ కించుటను నివకాతికంచి, తస్య అజ్ఞాం = ఆకనియాజ్ఞను, 

శేషభూతాం=కల వూదండయెనచానిని, శిరని నిధాయ = తిల-పె ఉంచుకొని మోసీ 
కోని ._ ఆయాజ్ఞ ను శిరసావహించి. అనుట _ వ్య సనగతం = ఆపదలోపడిన, చార 

దమం = చారుడక్తుని, ఆవాం మోతే = “సేన విడిషింతును, 

వా, కమోర _ Iii - 22, 

జ శేసామివ భర్తు రాజ్ఞా మొడాయ మూర్నానుదనః (పక స్టే, 

' ఐరావ తాస్ఫాలనకర్క_శేన వా _స్టేన పస్పర్శ తే డజ్ఞమిన్ల9ః, 

న్, రో౭, రిప్రుం తం = ఆశ[తువును, బలమ న్రి హీనం = బలము- గాని _ 

ఆనలగా' సేన గాని, మంత్రులు గాని, లేనివానిని, వాత్వా = చంపి, పునః = మరల. 

పక సాజాత్ ౬ (ఇటు గల బలనుయొక్కాయు నుంతులయొక్క_ యు ఇంకను ఇతర 

ములయొక్క_ యు) (పకహాకాత్ = "పింప్రువలన, సౌరాకా = పౌరులను సమౌ 

క్వాస్య = ఊలడించి, ఒప్పించి, -. సమా ధానపజు చి, పీతీవశీవతుకాలం జేసిక్రాని, 

శతు రాజ్యం సమ్మగం = శ తుని రాజ్యము గానున్న దానిని, సమ్మగం వసుధాధి 

రాజ్యం = సమగ మొన వనుధ యొక్క. ఆధి కాజ్య ముగా, బలానేః = ఇందుని 

యొక్క, రాజ్యం | ఇవ = రాజ్యయువ లె, (పొ ప్ప పం = బొందబండినది _ వశ్రీకరింప€ 

బడినది, 

సేనలులేనియు, మంత్రులు లేనియు ఆశ త్రువు పాలవండు అవలీలగా చంపల 

బడి నాయడు, మరల (బలముళయు మం(తులయు) ఉత్క_పకళావలనెనే _ పురజను 

అను; (అంశలోశ్ళే ఊజడించి ఒప్పించి, శత్రువు చేతిలో నుండిన రాజ్య మే సకల 
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(అగ్గతో నిరూవ్య ) భవతు, అత తేన భవితవ్యమ్, యె (రయం 

జనవదనమవాయః, అపి నా మాయ మారమ్ముః శీతివ లే రార్యక 

స్యార్యచారుద త్తన్య జీవితేన సఫలః స్యాత్ ? (త్వరితతర మువసృత్య) 
అవయాత జాల్నాః, ( దృష్ట్వా నహర్షమ్ ) అపి (భియ తే చారుదత్తః 

నహా వన నసేనయా, నంపూ క్షా కల్లు లన త్వా ్ టమినో మనోర థాః, 

న్లో, దిష్ట్యా భో వ్యననమహార్గవా దపారా 
దు త్తీర్షం గుణధృతయా సుశీలవత్యా 

నా వేవ [వీయతమయా చిరా న్నిరిత్యే 
జ్యో త్పా్యాథ్వం శరినమి వోవరాగము కమ్, లేరా 

wr a 

వనుధాధిరాజ్యముగా బలారి రాజ్యమువ లె పొంద (బడినది, శ(తువు ఏలుబడిలోనున్న 

రాజ్యముతో వసుధాధి రాజ్యము సము గముగా _ సామంతుల నందజి చక్క లా 

జయించి పిప్పించీ అనుకూలురం జేసీకొని ఇంద్రుని రాజ్యమువ లె పొందంబడినది, 

అత తేన భవిత వ్యమ్ = ఇక్కు_డనుండవలఅయునుు అతే౭డు, యత్ర ea = 

ఎక్కడ ఈపలెజనులగుంపొ _ ఉన్నదో అనుట, అపినామ ... = అపినామ _ 

(పళ్నయడుగువానికోరికం చెలుప్రుళు _ అ కైన అట్లున్న బాగుగానుండు నే అన్నట్టు. 

| తశీత్రీపతేః ఆర్యకస్య ,.. = ఈయారంభము _ పాలక [హానన పౌరసమొశళ్వా 

'సాధిరాజ్య పా ప్రీయనునది, బారుదత్తు (డు (బదువటతో సఫలమగనా € అనయా 

దాని కంతటికిని ఉద్ది వ్ర ఫలము అది యనుట, అపయాత జూల్మాః = తొఠలయిపొండు 

మూఖుకాలారా _ విమళికాంపకయే పనులువేయచవారలారా, అపి (ధియతే లల = 

వసంత సేనతోనుం గూడ చారుదత్తుడు (బదికియు న్నాండా ! (ఇరువురం జూచి 

అనుకొనుటయే ఇది _ ఆశ్చర్య సంతోషములతో) సమూ కాజా ఖలు .౨* = మొదొర 

కోరికలు నిండినవి, తీచీనవి కదా, 

న్లో రా, .దిస్త్యాకాన సంతోషము సంతోషము! భో = కీహోయి _ వ్యసన 

నుహాణక వాక్ _ (చావు ఆపద యను ఒడ్డు లేని మహా సము దమునుండి, గుణధృత 

యా = పగ్గ ముల కో పట్టుకొనలుడినదియు _ పయనములఅలో మంచి స్వఖ"వము 

గలదియు. త్య కీడు కందియు “సు, నావా ఇవ = ఓీడచేశం బోలె, గుణధ్భత 

ఈయూ = గుణములచే వశీకరింపంబడినదియు _ గుణములను, ధనముం గాదు వలచి 
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త త్కృల్పుతమహాపాతక ః కథ మి వెన ముసనసర్చామి. అథవా, నర్వ 

(_లెర్టవం శోభ తే, (|వశకాశ మువనృత్య బనాళ్టులః ) ఆర్య 

వారు._నను కో భవా౯ా? 

శర్వ... 

నో, యేన శే భవనం భఖ త్వా న్యానావ వహార ణం కృతమ్ 

సో 2_హాం కృత మహో హోపావ స్తా మేవ శరణం గతః, తోడా 

హూ 

వచ్చినదియు సుశీలవత్యా = చక్కొ_నినడువడి స్యభావముగ అడియునెన (పియతమా 

(వసంత సేన చేత ఊఉ క్రీణ౯ాం = దాటిన వానిని చిరాత్ = ఎన్నాళ్ళక _ఊపరాగ 

ము క్షం = (గవాణముచే వదలంబడీన వాడును, జో్యో త్సాఢ్యం = వెన్నెలగలవా( 

డును ఐన, శశినం ఇవ = చంద్రునివలె, నిరీశే జ్యే =, చూచుచున్నాను ! 

ఎటువంటి ఆపదలోపడి నాయడు చారుదత్తుండు _ ఒడ్డు లేని సము[దమువంటిదె, 

అందుండి ఈ మె చేత చాటింపంబడినాండు _ "ఈ మెయో ఆతనిగుణములను వలచి 

వచ్చినదియు గొప్పశీలవతీయు, మహాసము[దమును పగ్గముల తో పట్టుకొనంబడిన. 

ఓడు వాలు లేని ఓడ చేత సులువుగా దాంటుదురు గదా _ ఆశు అన్నట్లు. ఇపుడు 

ఈమెతో గూడినచారుదత్తుడు (గహణము వీడి వెన్నెలంగూడిన చంద్రునివలె 

వఎచ్నాళ్ళకు న్నీ తపవళాము గావించుచున్నా.ండు ! 

తల్, మణి, కృత మహాపాతకః ... = గొప్ప పాపము చేసిన వాండను, 

(ఈయనయెడ _ ఇంటిక కన్నమువేసి బం గారునగఅను దోొంగిలిం చితిని కదా చాడు 

కథం ఇవ ,.. = ఎటువలి ఈయనను సమిాపింతును? అథవా = అట్టు గాదు, 

సవళాత్ర = అన్నియెడలను, ఆజకావమ్ = కపటములేక సరిగా _ చేసినతప్వును 

ఒప్వుకొనుట మొదలైనది, _ నిష్కైపట్యము _ కోభ తే = రాణించును, 

క్లో, రల - యేన =. ఎవనిబేత్స, తే భవనం. భిత్త్వా = నీయింటికి. కన్నడం 
జేసి, న్యాస అపజహారణం కృతమ్ = ఇల్ల డను దొంగిలట చేయుయబడెన్యో, 

అహం = బాలను ేనూ కృతమహాపాపః = = నొప్పు పాపము వేసీనవాండను, శ్యాం 

ఏవ. శరణంగ త? _ నిన్నే శరణు జెచ్చితిని, 
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చారు. సఖే, మైవమ్, త్వ యాసౌ రంత oa 

శర్వి_...అన్వ చ్చ 

వో ఆర్య శే ణార్యవృ తేన కలం మానం చ రక్షతా 

వశువ ద్యజ్ఞ వాటస్థో దురాత్మా పాలకో పాతః, ౫*ం 

బారు..కివ్ * 

నో, తై స జం గ స్ త్యెద్యానం యః సమారుహ్యూ 

య(గ,పాఎత న న్రరణం పురా 

వ. దడా. జ _ అ వ. తినాలా ఆటం 
న న న... 

సఖే _ మతమా మా పవక = అట్లుశాదు, త్వయా = నీచేత, అఫౌ 
పణయః = ఈ స్నేహము _ కృతః - చేయయుడినగి - “కృత మహాపాపళి _ గొప్ప 

పాపము చేసినచాడ నంటివి _ కాదు _ “కృతమహాశే స్నేవాళి ఆనవలయును. గొప్ప 

స్నేహము వేనినవాందవు, ఆఅంతియ కాక వసంత సేనం గూడినవానికి నాకు, -ఇదె 

(నీ సంగాతము అనుట) మటియొక (పీయమును అగును, నీవు కావించినవి _ 'స్నేవా 

మును [పియమునా, కాని పాపము గాదు, ఇతి కే గృహాతి _ అని మెడం గె 

లించుకొనును, 

జ 

'స్యాసాపహరణమున స్నేవామే శయులుడినది (పియామే వచేయంబడినది ! 

అదియే వసంత సేనం గూర్చుటవ అవశాళ మెనది, అపకారము ఇంచ చుక ళులేదు, 

అన్యచ్చ _ ఇది మటియొక ణి. 

శో, Xo. ఆర్య వృ శే తేన = గొప్ప _ గొరవింపందగిన నడువడి గలవాం 

డును, సలం = కలమును, మానం న = గౌరవమును, రతతా = కశాపాడువాండును 

ఐన ఆర్య శేణ = ఆర్యవని చేత, పకువత్ _ గొ టైవాలెను మేక వెను _ యజ్ఞ 

వాట్ట స్థః = “జన్న వాడి యందున్న వాం డెన, దురాత్మా = “పాడు స్వభావముగల 

వాడైన _ఎంతయు 'ఖలు.డెను పొలకః = పాలపండు వోతః =-చరపయుడి నాడు. 

. కిం = ఏమి! (నిజమా ల్లి 

శ్లో ౧౪ యః = ఏవండు, పురా = మునుపు, త్యద్ యానం 'సమౌారవ్యూ= 

నీబండిని' యెక్కి, త్వాం కరణంగత; = నిన్ను శరణుజొ చ్నెనో, చేన = వాసి-చేత, 
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వశువ దక తే యే 

హత స్టే నాద్య పాలక్ 8, ధా 

చారు._శర్విలక, యో ఒసౌ పాలకేన ఘోపూ డానీయ 

సిష్కూారణం కూటాగా రే బద్ధ ఆర్యక నామా, త్యయా మోాచితిః? 

కరి య థాహ త తభ వాక, 

చారు |వీయం నః (వయమ్, 

కరి వతివ్మీతమా| తేణ తవ సుష దార్యశే ణోజ్ఞయిన్యాం 

వేణాత కే కుళావ త్వాం రాజ్య మతినృష్టమ్, త త్ప్రతిమాన్య తాం 

(వథమః సుహృత్స)ణయః ( వరివృత్య ) అనే శే ఆనీయతా మయం 

పావో రాష్ట (యశ ఠః, 

(నేవే) 
య థాజ్ఞావయతి న ర్విలక ర్, 

PR 

ahah mca 

ఆద్య = ఇపుడు, పాలకః = ఫాలనండు, విత తే యే = చేయయంబడుచున్న యజ్ఞ 
మందు పళువత్ = వేకవలె వాతః = చంపంబడినాండు. 

శవికాలక్క, యః అసొ పాలకేన ,.., = ఎవండుగన పాలకుని చేత, గోల్ల పల్లె 

నుండి తెచ్చి, కారణము లేకయే కూటాగాశే = మేడ పెకొట్టులో సంకెళ్ళు కసి 

ఉంపయబడినా డో, ఆర్యవ (డు అని నసీవేక (ఆందుండి) విడెపింపయణుడినాలడే _ 

వాంబే గదా, 

య థావా తతభవాకా _ అవును. అంతయు, పూవ్యాండవు నీవు చెప్పినశు _ 
(ప్రియం వీయమ్ న = ఎంతయు (వయ మది నాకు, 

(పతిష్టిత మా తేణ ౪౮ = అట్లు (రాజ్యమందు) (పతిష్టింపణలడంగా సే, 

వెంటనే = క్షణ మైనను కడవనీక, న "మి; [త మెన ఆర్య వని చేత, సీ క్ర, ఉజ్జయిని 
యందు, చేణానదియుడ్తున (ఉన్న, వళాచతీయందు = _ అ పేరుగల. నగరమందు _ 

రాజ్యము ఒసంగంబడినది _ నీవు వశావతిరాజు గా చేయంబడితివి, తత్ = శావున, 

(ప్రథమః = తొలిదియెన, సుహృత్ (ప్రణయః = మితునికోరిక _ యాచన _ దానిని 

అంగీకరింపునునునది = (పతిమాన్యశాం = గారవింపయుడును గాక _ (అంగీకారము 
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శక్వి_ఆర్య, న న్యయ మార్యకో "రాజూ విజ్ఞాపయతి, — 

త్తం మయా 'యువ్మద్లుణో పార్టి తం రాజ్యమ్, త దువయుజ్య తామ్, 

చారు__అన్మద్దుణో పార్టితం రాజ్యమ్ ! 

( నేప గ్య) 
అదే శే రాష్ట్ర్ర॥య శ్యాలక , వ్ హ్యేహి, స్వ స్యాప్నయన్య 

ఫల మనుభవ, 

(తతః (వవిశతి పురుష రధిష్టితః పా | 

ద్నావహుబద్ధః శ-కారః 

శ కారః___.అశ్చర్యమ్ | [ హీమాది శే ! ] 

శో, వవం దూర మత్నికాన్న ఉద్దామ ఇవ గర్లభః 

ఆసీతః ఖ ల్వ్యహం బద్ధః కుక్కరో ఒన్య ఇవ దువ్య్మ_రః, ౫౨ 

నేక అనుట) పరివృత్య _ అటుతిరిగి _ ఉప థ్యము _ . తెరకట్టుగా _ జస గానికి 

ఎచ్చరిక _ అశేశే _ ఓరి _ ఆనీయతాం .., = ఆపాపాత్ము (డు _ “ పాలకుని మంది, 

దుమాళాగుకా (డు _ ఇక్కడికి తేయబడునుగాక _ తెండు వానిని ఇక్యదవ, ఆయం 

రాజ్యము నాచేత సీగుణములచేత సంపాదింపండినది _ ఇది నీవిచ్చినది నాకు _ 

నీచే _ తత్ = కావున, ఉపయుజ్యతాం _ నీక తోచినట్లు ఉపయోగింప బడును 

గాక, అస్మద్ గుణ ఆ పాజి౯తమ్ ! = ఏమి నాగుణముల చేత సంపాదింపయుడినదా ! 

స్వస్య అవినయన్య ... = నీదుండగమునవ ఫలము అనుభవింపుము _ రారా, 

"రా, వళ్ళాల్ చాహుబద్ధః = - = "పెడకట్లుక ట్రంబడివవాండు _ బాహువులను వెనుకకు 

విజెచి కట్టంబడినవాండు _ దొంగలను ఖలులను దండనకె విచారణకు తెచ్చునపుడు 

ఆట్లు కట్టుదురు _ వేతులను _ దాన వారిని _ వారివస 'ములాే ఉండనీవండుటక, 

అయ్యో! , 

వో, ౫9౨ దూరం అతి శా న్ల నః = బాల దూరము తపి ప్పించుకిెని పరు వె త్రి 

నట్రివాందను, 6 ద్రామః గదకాభ ఇవ = కట్లు తాడు 'తెంపుకొని పాటేపోయిన 

“గాడిదవ లె బదః = (మరల కట్రయడిన వాండ నె, ధుష్కురః అన్యః వహ్క_ర ఇవ 

అజపని పోకిరియెన ఒక నక్క_వలె, ఆనీతః = కొనిరాయబడితిని, 
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[ఎవ్యం దూలమదిక్క- న్నే ఉద్దా మే వి గడ్డ హే 

అలీన క్ట పహూగే బై హుడే అత్తే వ్య దుక్క_శే 1. 

(దిశో ఒవలోక్య) సమ నత ఆవస్థిత ఏష రాష్ట /యబన్ఫః, త త్మ 

మిదాస్ మశరణః శరణం [వజావిం? (విచిన్న్య ) భవతు, త మే 

వాభ్యువవన్నశరణవత్సలం గచ్చామి! (9 త్యువనృత్య ) ఆరచారు 

దత్త, వరి కాయస్య పరి ఆ*యస్యు, [|e శమన్నదో ఉవట్టిదె 

వే లక్టి అబ దే. తా 'కం దాణతి అశలశే శలణం వజాపిం, ... 

భోదు, "తం నే అబ్యువవళ్షి శలలా వచ్చలం గచ్యామి, అజ్జచాలు 

దత్త, వవిత్తాఅహి, వవిత్తాఆహి ], (ఇతి పాదయోః పతతి, 

(శవళ్యే) 
ఆర్యచారుదత్త, ముజ్బ్ప ముళ్ళ, వ్యాపాదయామ ఏతహ్, 

[ అజ్జదాలుదత్త ముకు ముళ్ళు, వాచా'దేమ్మ ఏదమ్ ]. 

శకా__( చారుదత్తం (వతి) భో అశరణశరణ, _ వర్మికౌొ 
యస్య, [భో అశలణశ లణే+వలిత్తాఆహి 7, 

చారు ( సొానుకవ్నుమ్ ) అహహ అభయ వుభయం 

శరణాగతన్య, 

వను" కట్టు తెగిన -గాడిచవ లెను ఆఅపని పోకిరవక్క_వ లెను ఎక్కడికో పరు 

జె శ్రీతీని _ నుతి నన్ను పట్టుకొని కట్టివేసి తెచ్చినారు _ సమ తః _ బన్ధః = ఇడిగో 

రాష్ట్ర) యునిః ఈక ట్లు అంకటనువచ్చినదె _ ఎటును తపి ప్పించుకొనుటేన శక్యము 

గాదు అనుట _ తత్ కం ఇదానీం +=. = కావున ' ఇపుడు ఇట్లు 'దిక్కు_మాలిన వాం 

డనెతినే ఎవరిని శరణుజొత్తును * భవతు = కానీ _తం పవ = అతనినే _ అభ్యు 

పపన్నళరణవత్సలం _ రక్షణ ోకత తిని” శరణుఅన్న వారియెడ వరత్సలుల్నడెన బిడ్డల 

యందు. 'తల్లింబో లె 'శీతిగలవాండెన _ వానిచే _ గచ్చామి = తి సదొను _ ఆర్య 

"చారుద త _ చారుద త్రయ  శాపూడవయము, శాపాడు, అని పొదముల (వాలు 

చున్నాండు, సౌనుకన్నుక్ = "కనికరముతో _ అభయం శర రళాగత స్య _ భయమూ 
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కరి.( సావేగమ్ ) అః అవసీయతా మయం ఇచారుదత్త 

పార్మా(త్ , ( చారువంతి తం (వతి) న నూచ్య తాం క్రి మన్య వావ 

స్యానుష్షియ ఆతా మితి, 

వో, ఆకర్ష న్తు సుబ శ. ఏనం శంభిః సంఖాద్య "తా మధ 

శూలి వా తిన్టతా మేవ పాఠ్య'తాం కకచేన వా, సం 

చారు.__కి మవాం యద్బపీమి, త త్కి యె? 

కర్టి..కో ఒత సన్దేహః * 

క కా__భట్టారక చారుదత్తం. శరణాగతో ఒస్మి, త త్పరి 
(తాయన్య. య త్తవ సదృశం త త్కురు, పున శ్నేదృశం కరి 

పామి, [భశ్లాలఆ చాలుదత్తా, వోలకాగ డే హః "తో వలిత్తా 

అహి, జం తువ శలిశం తం కలేహీ*, పుణో ణ ఈదిశం కళిశ్శమ్ ] 
ద అంట జతమనలాజ తాలు లలల 

లేదు _ రక్షణయ్ _ శరణుపొందినవానికి,  సావేగమ్ = సం భ్రమముతో _ 

అయ్యా, ఉ చ్య తాం = చెప్పబడును గాక _ సెలవీయవయ్యా ఈహాహాక్ముంక I 

సీయదగునో, 

శో 39, ఏనం సుబదాం = వీనిని గటిగా కటి, అకపళాను = బడ బడ 
op ధి చే ఉం ల ear 

ఈడ్తురు గాక, అథ _ అట్టుగాకున్న, కాదా అటుతే నాళాత్క శశః సంఖాద్య ఆం= 

కోక్కు_ల చే లినిపింపయబడును-గాక కోక్కు_ అకు వేయబడును గాక, తీనుటక _ కూలే 

వా ఏష తీస్టతాం ల కొలున నేని నిలంబడునుగాక ఇతిండు; చా = శాబీని, 

కకచేన = ఆఅ౦పము చేత, పాఠ్య తౌం = చీల్చ బడును గాక 

ఇట్టి దండనలం బొందింపయుడును గాక _ అందులకు మా చేతులు కన్నులు 2. 

చేయింపను చూడను _ ఫురపురలాడుచున్నవి _ ఆనుట, 

కిం అహం యద్ (బవీమి తత్. క్రియతే _ ఏమి నేను ఏమి చెప్పిన ఆది 

కేయయబడుచా* _. వీను చెప్పినట్లు జేయుదురా- వీనికి, కః ఆత్ర. సథేవాః క = 

అ విషయమున 'సంబేవా. మేమున్నది. యర్ తవ సదృశం తత్ కరు = న్ (ఆన6-గా 

నీయాదార్య ఘనకలక ఏది తగునో వానిని చేయుము, (వీరిమౌటలు వినవము, 
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(నేవశ్యే) క. 
- పొరాః, వ్యాపాదయతే, కింనిమి త్తం పాతకీ జీవ్య స? [ పొరా, 

వావాచేధ, కింణిమిత్తం పాదకీ జీవావీఅది ? ] 

(వసన న్తసేనా వధ్యమాలాం చారుదత్తన్య కా 

దపనీయ శ కార స్యోవరి వీవతి) 

శకాగర్భడాసీపు తి, (పసీద (వసీద, న పున రార 

యిష్యూమి, త తరి. తాయన్వ్య, [ గ బ్బ డాళీధీఏ, వళీద వలీద, ణ 

ఉణ మాలల్హశ్ళమ్, తా పలిశక్తాఆహీ |] 

కరి. అశే రే అవనయత __ ఆర్యచారుద త్త, ఆజ్ఞావ్య 

తామ్ ___ కి మన్య పావ స్యాను [య ఆమ్, 

ఇారు___కి మెహాం య ద్బ ఏమి, తత్కి- )య లే? 

కర్ని 2 తసన్దహః * 

చారు.__నత్యమ్ ! 

శ రి నత్యమ్, 

బారు_..య డ్యేవం, ఖీ ఘం మయం =' 

శర్వి-___కిం హన్యతాం ? 

మారు.__నహిా నహి - ముచ్య తామ, 

శర్వి-.._.కిమర్ధమ్ 1 
శ డున 

ar సట caiman birt చే జగ ముత 

కిన్నిమి త్తం పాతేకీ జీవ్యతే = ఎందులకు పాతకి చంపక విడువయిడుటి కీ 
ఆని పౌరుల వాక్కు వినంబడినది, వసంత సేన వధ్యమాలను చారుదత్తుని మెడో 

నుండి తివిచి శశారునిమో6ంద పడ వేసినది _ పొజువేసినది, గభజాదానస్ _ ఫుట్టుతో శం 

మన్నించు మన్నించు _ మరల చంపను (నిన్ను) కావున కాపాడుము _ అపనయతో _ 

'అవలికి కొనిపొండు, యది ఏవం = అట్లగు చ్చీని, త్వర గా విండు విడిచి పెటయడునూ 

గాక _ కిమథ౯కామ్ = ఎందులకు * 

ఖ్ /| 
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కారు. 

కతుః కృతావరాధః శరణ ము పేత్య పాదయోః వతితః $4 
క స్తే)ణ న హన్యవ్యః _ 

రానని. తరి క్వభిః భాద్య శాన 

వారన హీ 

ఉపకారహాత స్తుకర రృవ్యఃః ర 

శర... అహో ఆశ్చర్యమ్, కిం కరోమి? వద త్యార్యఃః 

త్ న్ను ద్య తామ్, 

శరి.ము కో భవతు, 

క కా_అశ్చర్యమ్ (వత్యుజ్జీవితో ఒస్ని,  హీవూదిశే! 

వత్తు జ్టనిచే వ హ్మ్, ] (ఇతి పురుమైః సహ నిపష్కా-న్నః, 
న | i నావణాణతతనననాలు 

శో ౫౪, శతుః = పగతుండు, కృతాపరాధః = తప్పువేసినవాండు, 
ర టి ల 

శరణం ఉ పేత్య = శరణుపొంది పాదయోః పతితః = పొవముఅం బడినవాండు 

శ స్తేేణ న వా న్హవ్యః = ఆయుధముతో _ క తి కటారి కొలు _ మొదలగు వానితో, 
అటి అయి pr.) ః వ 

చంపంబడ(6గూడదు తు = మజబేమన. ఉపకారవహాతః। = ఉపకారము చే _ కొట్టం 

బడినవాండు _ చంపయబడినవా(దు, కతకావ్యః = జశేయయణబడ (దగును, 

క త్రీతోకొట్తిన _ వాడు తీటీ పోవును, కొట్టిన వానికి కసి తీతిఫపోవును _ 

నిజముగా వాంజేమో మనసా వావండు, చేహాననే, ఆపళశారములచే చంపిన _ ఇది 

వానిమనసుష దండన యగును _ దానికి చచ్చినంతే యగును _ దాన నిజముగా 

ఎంత యో సంస్కారము వానికిని లోకమునకుం గూడను కలుగును _ “వాతళి _ 

నిజముగావాండు ఆయుపశారమువ్చే మనసా, ఇక నెప్పటికిని లేవకుండునట్లు 

చచ్చును, | 

“పొసగ మేలు వేసి పొమ్మను సే వావి, (= ఆపశారవాత[ వే, వేం, 

శరణాగత రవణ మానరానిది _ చూ రామా, _. 17 . 18. 

బగ్గాజ్యలి పుటం దీనం యాచ్యన్లం శరణాగత మ్ 

న వాన్యా దానృశంస్యార్థ మపి శత్రుం పరంతప; 

MR --- 82 
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( నేవ జ్యే కలక లక ) 

(పున ర్నేవభఖ్యే) 

ఏ పార్యచారుదత్తన్య వధూ రార్యా ధూతా వడే వసనాఖ్బళే 
వీలగ నృం డారక మావీవన్స్నీ 'బావృభరితనయృ్ననె రన ర్నివార్య 

మాణా [వజ్యలితే పావశే (వవిశతి. (వసా అజ్జచాలుదత్తన్ప వహుఆ 
అజ్ఞా ధూూదా వచే వనణజ్వా లే విలగ నృం దారఅం ఆక్టిన స్తీ బావ్భ 

భరిద ణఅణేహిం జశేహిం ణి వారిజ్ఞమాణా వజ్జలిచే పావవ వవినది ]. 

శర్వె---( ఆక ర్ల్య నేవ థ్యాభిముఖ మనవలోక్య) కథం ! చస 

నకః, చన్దనక, కి మేతత్ ? 

చస్ష___( (వవిశ్వ ) కిం న పశ్య త్యార్యః ః మహారాజు 

(నాసాదం దకీణేన మహో జన నమ్మర్ది వర్శశే. (ఏపా 

ఇత్యాది. పునః వఠతి) కథితం చ మయా తె యథా ల 

“ఆశ్వ, మా సాహసం కురుష్వ. జీవ త్యార్య చారుదత్తేః | ఇతి. 

వరం తు దుఃఖవ్యావృుకత యా కః శృణోతి? కః (వత్యయ తే ? 

(పత్యు జీవిక అనీ - ఆబ్బ _ మరల (బదికినాను రా బాబూ, వీపా ఆర్య 

చారుద త్త స్య వధూః _ ఇదిగో ఈ మె, చారుద త్తీయ్య భార్య, ధూతీ మ్మ, పాదము 

నందు (కదలనీకయు) వసనాంచలమున _ చీరకొంగున (పోనీకయ్సు, విలగ న్లం = 

తగులుకొనుచున్న బాలుని ఆవలకు (తోయుచు, క-న్నిరు నిండిన కన్నులుగల 

జనుల చే వలదని మాన్చ్ప(బడు చున్న టె, మంటమండుచున్ను + నిప్పులో (ప వేశించు 

చున్నది, _ అని లోపలమాటలు _ వినంబడినవి. తెరవంక చూచి _ కథం చన్లనక ః | 

ఎటూ ! చందనకుండు ! (ఇదిగో వచ్చినాంజే అనుట 
య 

కిం న పళ్యతి ఆర్యః _ ఏమి ఆయ్య చూడ లేదా _ మహారాజ పొసాదం 

దక్నీణేన .. = మహారాజు బంగాళొకు దక్నీణమున, ,., "పెద్ద జనుల గుంపు 

ఉన్నది కథితం చ మయా తస్యు _ నాచేత ఆమెక చెప్పబడినది _ ఆమెన నేను 

చెప్పిలీని _ సాహసము చేయకమ్మ, చారు _త్తయ్యా (బదికియా న్నాండు' అని, ' 
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[కిం అ 'పేక్టది అజ్జో, మహారాఅప్పాసాదం దక్టి ణేణ మహాన్ఫొ జణ 

నమ్మద్రి" వట్టది, ... కధిదం అ మవ తీవ జధా-అజై, మా 

సాహసం కశేహి, జీవది అజ్జచాలుదల్తో కత్రి, వరం తే దుక్టువావుడ 

చావు కో సుశేది, కో వతిఆవది | 

బారు... ( సోద్యేగమ్ ) హో ప్రియే జీవ త్యపి మయి కి మేత 

కితమ్? (ఊఊ రం నిశంనం చ 
ద్య పవ సితమ్ 1 (¢ న్ మవలోక దీర్భం ని ము ) 

శ్లో, న మహీతలస్థితినహాని భవ 

చ్చరితాని చారుతరితేయ దపి 

ఉచితం త ఛాపి వరలోక సుఖం 

న వతివతే తవ విహాయ పతిమ్, ఫ్యోన్మి 

(ఇతి మోహ మువగతః ) 

శర. అహో (వమావః | 

న. 
ద అందుకా. 

క tat a నన
 న 

Po] 

పరంతు = నినన్సు దుఃఖ వ్యా పృతత యా ... దుఃఖము పడుచున్నందున _ ఆందు 

మునింగియున్నందున _ ఎవరు వినుదురు, ఎవరు నమ్ముదురు శ. హా (ప్రియే, జీవత్యపి 

మయి కిం ఏతత్ వ్యవసిత మ్ _ హాపేయనీ, “జీను (బదికి యున్న నుం గాడ ఇదేల 

వూనయిడినది శ 

శో ఏ, చారుచరి కే = ఓ చక్కని నడవడి గలదానా, భవచ్చరిళాని = 

సీ సద్య త్తీములు, మహీత లన్టీ తిసహోని = భూలోకఫు ఉనికిని ఓచుకానవి _ దేవత 

అకు తగినవి యదపి భవన్తి యదపి న భవి = త్రగినవె నను శాకన్నను తథా 

అపి _ అట్టయిననుంగూడ, పతివశే = కీ పతి వతౌ, పతిం విహాయ = భతేళాను 

విడిచి _ తవ = నీక ఒంటరిగా [ఒక తెశకే పరలోక సుఖం = స్వగళా సుఖమ్యు న 

ఉచికమ్ = తగదు, 

సీనడవడులు దేవత అక తగినవి ఐనను, నీవ భర్తను విడిచి ఒంటరిగా పరలోక 

సుఖము తగదు, నన్ను విడిచి పెట్టి నీవు ఫపోంచగదు, ఇతి మోవాం ఉపగతే!ః _ 

అనుచు మూఖికలీ నాండు? 
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వో త్యరయా నర్చణం తత్ర మోహ నూర్యోో 2. తేచాగతేః 

హో ధిక్ (వయత్న వె ఫల్యం దృశ్యతే నర్వ్యతో ముఖమ్, సోడ, 

వనన్మన మా శ్యసి త్యార్యః. తత్ర గతా శ్రీ వయ 

త్యార్యాక్, అన్య థాథర ల్యే నానర్థః సంభావ్య త. ( నమన్ససిదు 

అజో, తత్స గదుఅ జీవావేదు అజ్ఞామ్, | అల్ణాధా అధీర తృకోణ 

అణల్థోో 'నంభావీఅది I 

బారు... ( నమాథశ షస నహా సోశైయ Y హో (వయ, క్యాసి! 

"చేపా మే (వతివ చనమ్. 

చన్చ__ఇత ఇత ఆర్యః, [ఇదో ఇదో అజ్షా ] 

| ( ఇతి న్వే వరి కామ ని? 

న్లో, 2౬. తత = అచటికి _ ధూతొడేవికడకు, త్వరయా సపకాణం = 

వడి-గాపోవుట 1, ఆత్ర = (ఇంతలో) ఇక్కడ, ఆర్యః=౭అయ్య, మావాంచ ఆగతః = 

మయూ-ఛకానుపొందినాండు ! (కావున) హాోధిక్ _ అయ్యో ఇపీ, సవకాతోముఖమ్ = 

అన్ని తెజంగులను; (ప్రయత్న వె ఫల్యం = (ప్రయత్నము నెజు వేజక పోవుట, దృళ్య తే 

_శాననగుచున్నది, 

ధూతకడక[కం బోవ లెను, చారుదత్తునిం నొనిపోవ లెను _ ఈయనం జూసి 

ఆమెను మాన్ని రథఖ్సీంచుటకు _ రెండు పనులును _ ఇదిగాని అది గాని చెలి వేలునట్లం 

ఆగపడ లేజే 1 

సమాళ్యనీతు ఆర్యః _ ఊజడిల్లును గాక, ఆయ్య, తృత్రగత్యా +. = 

అక్కడికి పోయి అక్కను (బ్రదికిం చును గాక అన్య థా = లేవన్న లు అట్లు గా 

కన్న, ఆధీర త్వేన = ఆమె యధిర్యముచేత, ఆయ్య ముందుపోయి తౌను వెనుక 

చివ్క._దుచేమో అను ఆభార్యము చేత నిప్పులో దూకవలయునను తొందర చేత 

అనథజాము కలుగునని తోచుచున్నది. “అన్యథా...” = (నీవు) తాలిమి చేసిన 

చెలుపుగలిగాడిని” _ పా_ధీర తేన _ వే, వేం, అంతట యథానిదికాప్ట ధూతా 

చేవియు, చీర వెరగులా6ంగుచు. రోవా సేను(డును, వానివెంట వానింగావ విదూపషక€ . 

చును, రదనిక యు లు (ప్ర వేశింతురు, గ 
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(తతః (వనిశతి యథానిర్దిప్లా భూతా, , చేలాజఖుల మాకర్ష క 

ఏదూవప కే ణానుగమ్యమానో రోహసేనో రదనికాచ ) 

ధూ తా____( సానమ్ ) జూత, ముళ్ళు మామ్. మా విఘ్నం 

మమ్, మా విఘ్నం కరేపి. భీఆమి అజ్జణ తృస్స అమజ్బళాక ల్లాణాదో. 

(9 తు జ్ఞా యాళ్ల్బాల మాకృష్యు పావ కాభిముఖం వరి కామతి 1. 

రోపహానేనః__వూాత రాశ్యే, [వతిపాలయనూమ్, తయా 

వినా న శక్నోమి జీవితం ధర్హుమ్. [మాద అజ్ఞవ్, వడివాలేహి 
మమ్, తువ విణా ఇ నక్కు_ణోమి జీవిదం ధా నేదుమ్ |]. 

( ఇతి త్వరిత మువసృత్య పున రజ్బులం గృృప్లోతి, 

॥ వ సం ల వీదూ.___భ వ త్యా సౌవ ద్చా/హ్మణ్యా భిన్న తన చి తాధ 

రోహాణం పావ ముదాహర ని బువషయః, [ భోదీవ దావ బహ్మ 

ణీఏ భిల్ణత్తణేణ చితాధిరోహణం పావం ఉదాహర న్ని రిసీఓ 7], 

భూతా__.వరం పాపాచరణమ్. న పున రా ర్య పుత్ర 

స్యామజ్ఞలాకర్గనమ్, [వరం పావాచరణే, ణ ఉణ అజ్జఉత్తసన్స 
అమంగ లాక బ్ఞణమ్. ] 

జాతే ముష్టా మొం ,.. = బిడ్డా, విడువరా నన్ను, నాకు అడ్డము రాకు, 

అంత రాయము కలుగనీవ _ ఆర్య పు తునింగూచచికాన యమంగ శము వినుటవలన _ 

విందుసో అని _ భయపడుచున్నాను. మాత; ఆశ్వ్యే యం అమ్మా అమ్మా, (పతిపాలయ 

మాం = కనుపెట్టు నన్ను; రానీ నన్ను6గూడ నీతో, నీవు లేక నేను (బదికియుండ 
లేను. అని తరగా సమోపించి, మగల కొంగు పట్టుకొనును, భవ త్యాః తావత్ 

(బావ్మాణ్యాః .. = నీకగన బావ్మాణికి _ ఒంటరి గా _ భర్తతో కలియక, చిత 

నెవ్క_ట పాప మని బుషులు అందురు, 

పృథక్ చితిం సమారువ్యా న విపాగ న్లుమర్రతి 

ఆ న్యాసా మేవ నారీణాం స్త్రీ ధర్మో ఒయం పరఃస్మృతే 8, 

వరం పాపాచరణ౦ _ ఆపాపమునెనను చేయుట మేలు, ఆర్య పు తుం 

_గూచికన యమంగళము వినుట మేలు గాదు. అవాం అపి యథోోపదేశిసీ అన్ని 
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శర. ( పురో ఒ౬వలోక్య ) ఆనన్నపహుతవ హోర్యా, త 

క ర్య తాం త్యర్య తామ్, ] 

(చారుదత్తే స్ప (రితేం వరి కామత్ ) 

ధూతా___రదని శే, అవలమ్బున్య దారకమ్ యావ దహం 

నగమోహితం కరోమి, [ రఅణివ, అవలన్ను డారఅమ్, జావ అహాం 

నమిహిదం క రేమి, | 

చేటీ__(నకరుణమ్) అహా మపి యథోవ చేళి న్యసి గ్ ఛట్టిన్యాః. 

[అహం పి జధోవ దేసిణి మి భట్టిణీవ ] 

థభూతా.___( విదూపక మవలోక $ ) ఆర్య సావ దదలమ్ము 

"తామ్. [అజ్జో డావ అవలమ్మేదు 1] 

విదూ.___(సా వేగమ్) నమిాహితే సిద్ధా (వవృ త్తే న (బాహ్మణో 

౭_| గే క్ర రృవ్యః, అతో భవత్యా అహా మృగణే ర్భువామి, [ సమిోా 

హితసిద్ధివ వఉశే ౯ బహ్మణో అగ్గదో కాదన్న, అదో భోదీఏ 

అహాం అగ్గణీ హోమి |, 

డూతా..కథమ్ ! (వ త్యాదిప్రా సి దార భ్యాం (బాలక 

మాలిజ్ఞక) జాతే, త మేవ వర్యవస్థావ యాత్కాన మస్మాకం 

తిలోదక డానాయ,. అతి కాన్వే కిం మనోరథె 8? (ననిః శ్యానమ్ ) న 

భట్రిన్యాః = నేనును ఆగ్ని పతే నముఎట్లు జేయవలయునో దానిని ఊపదేశించుదాన. 

నగుదును భట్టినికి ల దొరసానమ్ము గారికి _ నీకన్న ముంచే వు అగ్నింబోత్తును అనుట, 

చానింజూా-చచి ఆ్షే అమ్మయు చేయు ను-గాక అనుట, ఆర్యః తావత్ అవలమ్బళతా౦ _ 

అయ్యాగ న పట్టుకొనును గాక (చాలని “సమాహిళ నిదె (పవృ తొ తేన _ జనేని అని 

శేషము _ కోరికనీదిం గోరి కడంగిన వారికి, (చ్రొవ్మాణుండు ముందు ఉంచుకొనంబడో 

వలయును, ఆత; భవత్యాః _ +4 = "కావున అమ్మప శీను ముందువాండ నగుదును, 
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లి ల్యార్య పు తే స్తాం పర్యవస్థావయిమ్యతి, [కధం పచ్చాదిట్టుమి 

దువేపహిం, .,. జాద తుమం చేవ వజ్జవట్టా వేహి అత్తాణం, అమ్హాణం 

తిలోదఅదాణాఅ, అదిక్క-న్వే కిం మణోరహేహింం ౨౨. ణ క్ట 

అజ్జఉత్తో తుమం వజ్జ్ఞవట్టాపిన్సది | | 

చారు... ( అక ర్ల ర సహ సోవసృత్య ) అహ మేవ పర్యవస్థాప 

యామి బాలిశమ్, (ఇతి బాలకం బాహుభ్యా ముఖై"వ్య వత్ 

సాళిజ్ఞతి ), 

ఘాతా__( విలోక్య) ఆశ్చర్యమ్! ఆర్యపుత (సె పవన న్వర 

నంయోగః. (పున ర్నిపుణం నిరూవ్య నహర్షమ్ ) ది ప్ల్యార్యపుత 

వ్ర వైవః, (వయం "ము (వియమ్, [ అమ్మ హే అజ్ఞ తృన్సష్టైవ 

నరనంజోకు, దిణిఆ అజ ఉతోచేవ వసో, పిఅం మేపీఅం . 
ae వాతి ల 

జాలక ః._( విలోక్య నహార్షమ్ ) అశ్చర్యమ్ ! వీణా మాం 

హ్ ఆ " ॥ వ , చ్చ గి 

రిష్వుజలతి { భూ తాం (వతి) ఆశే వర్ణ తాతే ఏవ మాం 

క ల 

జ భకత వాడలా శాత. 

శావున ఎవరును చాలుంబట్ల్టుకిొని నిలుపుటకు అంగీకరింపలేదు, జాత్క త్వం 

ఏవ అలం క బిడ్డ నీవీ నిన్ను నిలువరించుకోరా _ సమౌళించుకోరా నిన్ను, అస్మాకం 

తిలోదకదానాయ = మాన నువ్వుల నీళ్ళువదలుటకు, అతి శా కిం మనోర శః - 

శాలము అతికమించి పోయినతే వాకాతు లేక “దాంటీపోయినదాని విషయమ 

కోరిక తెందులకుళి జే, వేం. ఏమి పయోజనము అనుట. ఆర్య పు త్తు డే మో ఇంక 

నిన్ను కాపాడ (బో(డు _ ఆర్య పుత్రుడు పోయి నాశడ్సు ఆర్య పుుతుండు పోయి 

నందున వీనును పోయినదాన నే _ నిన్ను చేను కాపాడుట ఎక్కు.డిది శీ నీవు లేక 

శేను (బదికి ఉండ లేనందులే _ ఎట్టురా నాయనా _ అనుట, 

_ అవాం ఏవ పర్యవస్తాపయామి = ఆమాటలు ఇెనవింబడినవాండు చారు 

ద త్తుండే తటాలున డగటే _ సేఛే నిలువరింపంగలను _ కాపాడ(గలను _ అని 

చాలుని రెండు బాహువులతో ఎత్తుకొని భొమ్మున శానించుకొని కాంగలించుకొన 

చున్నా (డు, అమ్మ హౌ ఆర్యపు త్త్రస్య ఏవ ,.. = ఆహో! ఆర్య పుతునిదేగొంతు.. 

మరల నిఫపుణము'గా పరశాయించి చూచి _ ఏమి భాగ్యము! ఆర్యపు త్ర (కే 



656 మృచ్చకటికమ్ 

వర్యవస్థావయతి, [అమ్మా ! ఆన్రకో మం వరిన్సజది. ... అజ్జప్, 

వడ్డపీఅసి, ఆవ్రకో జై మం వజ్జవల్గా వేది, ] (ఇతి (సత్యాలిజ్లతి, 

చాకు ధూతొం వతి). 

శో, హ+ (చయసి, (స్రయసి విద్యమా'నే 

కో ఒయం కఠోరో వ్యవసాయ ఆసీత్ ? 

అ మ్యూజినలోచనము[ద్రణం కిం 

భానా వన సృంగమి తే కరోతి, ౫౭ 

ధూతా._ఆర్యప్పుతే, అత వవ సా ఒచేత నేత్యు చ్య లే. 
వ N వాక్ , [ అజ్జడత్త, అదో జ్లేవ సా అచేత శేకి వుచ్చీఅది |, 

wet ; nan 1! ధృ గ శ. వదూ! దృష్ట్యా సహార్ష మ్) ఆశ్చర్యం భోః! వతాభ్యా 

"మే వావీ భ్యాం (ప్రయవయన్యః (కేత్య లే - అహొ, సత్యః (వభావః! 

ఈయన, నాకెంత [పియముగా ఉన్నది, ఆవుకః మాం ... = నాయన నన్ను 

కాంగిలించుకొనుచున్నాండు _ అమ్మా _ వధికాల్టుచున్నావు ! నాయనయే ... 

అని బదులు నాయనను కౌగిలించు కొనుచున్నా6ండు, 

నో X౫౭, హో (పేయసి= నాయత్యంత ప్రియురాలా, (పేయసీ విద్య మా ే = 
య 

'ప్రియుండను చేను ఉండగానే కః అయం కథోరః వ్యవసాయః = ఈ ఓర్వ 

రాని కఠీనమయిన _ అగ్ని [పవేశారంభము _ ఏమి ఎట్టిది, ఎందులకు, ఆపీత్ = 

ఆయెను, అమ్మోజినీ = తామరతీ(గ, భానా ఆనస్తంగమి తే = సూర్యుడు 

అ స్తమింపకండగా, లో-చనము[దణం కరోతి కిం = కన్నులు మూసికొనుటం 

జేయునా * 

(పే యసీ, (పియు (డను చేను ఉండలా ఈభయంకరమెన ఖరమగు ఆరంభ 

పూనితిచి ? నూర్యు (డు అ సమించిన తవాళాత కదా తామర తీగ తామరపవూలను_ 
' ద 

తనకనులను _ మొగుడ్చుకిొనును, 

అత ఏవ = అందువలననే ఆడి ఆచేకన మని యనంబడును. “వేతన మెనచో 

భాను6 డ _స్రమించువజక్' చేచునా? ముందుగానే కనులు మూసీకొనును గాని 

వే, వేం. అహో సత్యాః (పభావః = ఆళ్చర్యము పలీ(వకయొక్క_ (ప్రభావము, 
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యతో జ్వలన వ వేశవ్యవసాయే నైవ పియనమాగమం [పాపితా, 
( చారుదత్తం (పతి) జయతు జయతు (పియవయన్య!. (హీహీభోః ! 
వచే పా జ్దేవ అచ్చీసి పిఅవఅస్పో చేక్టి అది, అహో నదివ వపహోవో।! 
జదో జలణవ్చ వెశ వ్యవసాఏణ జ్లైవ పీఅనమాగమం పావిడా, చేదు 
జేదు పిఅవఅస్ఫో ] 

బారు. ఏహి మ కేయ, (9 త్యాలిజ్ఞతి ), 

చేటీ__.అహో నంవిధానకమ్ ! ఆర్య, వన్డే. [అహో సంవి 

ఛాణఅమ్ ! అజ్ఞ, వన్హామి, (ఇతి చారుదతృన్య పాదయోః పతతి, ) 

' భో వీ గ అధ చారు. పృ కరం దత్వా) రదని క్ట ఆత్మి, (g త్యు 

ధూతా__(వన న సేనాం దృష్ట్వా) దిష్ట్యా కుళలినీ భగినీ ! 
[ దిట్టిఆ కునలిణీ బహిణిఆ J 

వసన్న .అధునా కుశలినీ సంవృత్తాస్మి, [అహుణా కుసలిణ 
సంనుత్వమ్టి |, (ఇ త్వన్యోన్య మాలిజ్ఞతః ), 

కరి దిష్ట్యా జీవిత సుహృృద్వర్ల ఆర్యః, 

వ్యవసాయేన ఏవ _ పూను(దలమ్మాక్రము చేత నే _ పనిని నిర్వ ర్శింపకయీ _ 
అనుట, అహో సంవిధానకమ్ = ఎంత ఆశ్చర్యకర మెన సందభజాము _ ఇది కవి 

తన నాటకముంగూచికా పలికిన మాటయు అగును _ భవభూతి అయే పాత భాషిత 
ములవళమున _ తీన యు తేర చరిత సంవిథధానమును మొలతిలోని ' సంవిధానమును 

తేలంచుకిొని అఅరినాండు _ దిహ్యై = నాభౌగ్యాసన్క చెలైెలు _ ఆని ధూతచే వసంత 

సేనకు నిదేజాళము _ (వసంత సేన) వళలిని _ (బదికి శేమముగా ఉన్నది, అనసూయ 
మందునకును లేదు _ చెల్లెలి పీతీయే, 

దిస్వా అః సంతోషము నసంగోషము లు అయ్య (బదికింపంబడిన సువ్బాత్తుల “ 
వ్ వాటి 

చెలుల _ వగ కాముకలవా(డు ! యుష్మక్పంసాబేన _ సీయనుుగహమున, 
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. చారు_యుమ్మృత్న ) సాదేన,. 

కరి _ఆశ్వే వన నృసేనే, వరితుష్టో రాజా భవతీం వధూ 

న్లో నానుగ్భ పోతి, ద్ రా 

వనన్న--ఆర్య, కృతా వసి! [ అజ్ఞ, కధ త్త మి] 

శక9_( వనన సేనా మవగుళ్ఞ్యా వారుదత్తం (వతి) ఆర్య, 

కి మన్య ఛిమ్ః [కియతామ్? 

భిక్సుః.. ప్రద మోాదృశ మనిత్యత్యం (పైత్య ద్విగుణతరో మమ 

(వ్యవజ్యాయాం బహుమానః సంవృ త్తేః, [ ఇమం ఈదిశం అణిచ్చ 

తిణం సెక్ట్రిఅ దిఉణత లే మే వవ్వజ్ఞాఏ బజహువూ చే నంవుత్తే ]. 

వారు___నఖే, దృథో ఒ౬-న్య నిశ్చయః, త త్చృృధివ్యాం సర్వ 

విపహాేషు కులవతి రయం [క్రియ తామ్, 

శర _యథా హోర్యః, 

వధూళ 'బ్రేన _ కులవధువను పేరుతో _ బోగముతేనము మొన్చి _ యథా 

యస భార్య గా - అనుగ పీంచుచున్నా (డు ల పరితుస్తః _ సంతోషించిన 

వాండై _.వసంత సేన శవికాలఅకునికి, దాన ఆర్యకనికి ఎంతయో సాయపడినది _ 

వసంత సేన పేరుతో ఆర్యవండు బండిలో చందనకుని చేత తప్పింపం బడినాండు, 

కనిజాలకుండు లేకున్న ఆర్యకండు లేడు వసంత సేన లేకున్న శవికాలక(డు లేడు, ' 

అవగుగ్గ్య = మేల్ము సుగు వెచి_ అది దొరసాని _ కలవధువు, నేపథ్యమున ఆ 

చారము, ఖిమో కిం తవ బహుమకమ్ = నీక ఏమి యిష్టము శీ ఈజరిగిన దంతయు 

చూచి తలపోనికొ నగా లోకమున 'సవళామును అనిత్య మనునది మతీయు గట్టిగా 

తోంచినది, కావున _ ద్విగుణతకో మమ ... = నావ సన్నా్యాసమున బహుమా 

నము ఆ గొరవము _ అది యంతయు శ్లాఘ్య మను మతి శెండింత వై నది, 

పృథివ్యాం ... = ఈ భూలోకములో వెల్ల విహారములకు _ బౌద సన్నా్యాసాలయము 

లకు, కలపతిగా ఇతడు చేయుయబుడునుగాక, - వసంత సేవయు తన కృతజ్ఞతేం 

చెలుపుచున్నడి _ బికువునక చేసిన బహుమానముచే _ ఇప్పుడు |బలతీకితిని _ ఆను 

చున్నది _ ఆకనికి పత్యుపశారము, తన్ను అట్లు (బతికించినదానికి ఏమి చేయ, 
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భిక్షు? పియం నః (ప్రియమ్, [ పిఅం శో వీఅమ్. ] 

వసన... సాం[వపళీం జీబాపి కాస్తే, [ సంవదం బీవోవిదషమ్టి . 

శరిం_స్థావరక న్య కిం (కియ తామ్ 

చారు... సువృత్తృః అదడాసో భవతు, తే చాళల్తాలాః సర్వ 

చాళ్తాలానా మధివతయో భవతు, చన్లనక ః వుధివిదణ పొలకోే 

భవతు, తస్య రాష్ట్రి )/యశ్యాలస్య య అవ కియా పూర్వ వూనీత్ , 

వరృమానేత ఛై వా స్యాస్తు 

శర్వి___.ఏవం, యథా హోర్యః, వర 'మేనం ముఇ్ళు ముక్ట్చా, 

వ్యాపాదయామి, 

మదారు__అభయం శరణాగతన్య, (శత్రుః కృ తావ రాధః 

X ఎ ఏర, ఇత్యాది పఠతి, ) 

గలనా అని కొదువ పడుచుండినది, ఇపుడు ఆడి తీటినది, సౌవరకస్య కిం (క్రియతాం_ 

ఛశారుని చేటునికి బారుదతుని (బ్రదికింప్మపాణమునకు తెగి . మిచైమోందనుండీ 
అడి 

(కిందికి దూశి అట్టంత యు (పయత్నించినాం దే, తన శ క్రికొలంది, 
(a2) 

సువృత్సః _ మంచినడువడి కలవా(డు _ అని చారుద త్రయ్య మెప్పు, 

ఇంకను బానిసళాక, స్వతం౦తుండగును గాక , తేన ఫుట్టుచానిసతేనమున కంత యో 

దుఃఖించుచుండినాండు, తగిన బహుమౌొనము, చందనకుండు _ ఆర్యకునిబండ 

లోను అతడు రాజగుటలోను ఇంతంత యనరాని సాయముచేసీన వాండు _ 

పృథివీ లె ఈ రాజ్యానికి _ భూమికి అంతటికి (దజ్ఞపాఅక ః = (పథాన 

చీచాపతీ యగునుగాక, “164 శశార he happy and free as before, en- 

joying all his pleasures and possessions.” వే, వేం, ఆరాష్టి్యయునికిని_ 

మునుపటి అతని పని ( = క్రియ, రాష్ట్రియకత, ఇపుడు ఈ రాజ్యావను అకే యుం 

డును గాక, ఏవం _ యథా ఆవా ఆర్యః - ఆౌ్లే _ అన్నియు ఆర్యు (డు ఇప్పిన సే 

జరుగును _ పరం ఏనం ... = మటి వీనిని మాత్రము విడువు, విడువుము _ చంపుదును, 

అభయం శరణాగత స్య _ వాండు శరణు అ న్నా6ండు, చేను *అభయం” అన్నాను, 

కతుః _ ఇత్యాది వెస్పితిని కదా, 



శరత దుచ్య తాం కిం తే భూయః (ప్రియం కరోమి 

చారు... ఆఅతే ఃపర మజి (వయ మసి? 

క్లో, లబ్దా చారిత్రశుద్ధి, శ్చరణనివతితః 
"శ త్రుర ప్యేషము కః, 

(వా శ్రా తారాతిమూలః (వియసుహ దచలా 

మూర్యక'ః శాస్తి రాజూ, 

(వావా భూయః [ది యేయం, (వీయసుహది ఛో వాక్ 

నజ్జతో మే వయస్నోో 
లభ్యం కిం చాతిరికం య దవర మధునా 

(పార్ధ యే ఒహం భవ నమ్? ఫరా 

తత్ ఉచ్యతాం ... =మలీ చెప్పబడును గాక _ చెప్పుము అనుట, కిం తే 

భూయః పియం కరోమి = నీవ ఇంకను ఏమి |పియము ఒనరింతును * 

ళో, ఎరా, చారి క్రశుద్ధిః య్ యశో-నెమకా ల్యము, లబ్ద = పొంద(బడినది _ 

అ(డుదానిం జంపిన నింద చార్మితమునకు ఎంత నుచ్చ _ అది తుడువంబడి నిమజాలము 

బేయంబడినది, చరణ నిపతితః = శరణు అని పాదాలలో (వాలిన శ తువు _సెతము 

ఇత డు (దాన నే విడిపింప బడినాండు, _ అదియు నా కొక "పెద్దకోరిక తీటు 

టయే, _ ఇపుడు కూడ నీవు అడిగితివ్కి వీనిని విడువు _ చంెపిదను అని _ కావున 

అదియు నాక "పెద్ద సిద్ధయే. (వీయసుప్చాత్ = (పీయమి(కము, ఆర్యక = ఆర్య 

పండు, (ప ఉతౌత అరాతిమూలః = అడుగంట (తవ్విపాజవె చిన శత్రువు జేరు కల 

వాలడై _ శతువును వేరూడంబెటికి రాజా = రాజె, అచలాం కాస్తీ = భూమిని 

ఇయం (పియా = ఈ పేయసీీ భూయః 4, = చచ్చియు _ చంపంబడినంత 

యయ్యు _ మరల (పాస్తా = పొందంబడినది. (పియసుహృది _ నాయొక్క _ 

సీయొక్కయు _ |పియమిత్రమందు (ఆర్యకనందు ఎంతయు ఆనుర క్రండవుగా 

కూడినవాండవు, (నీవు మే వయస్యః _ నాకు మిత్రమ వయితీవి _ మదనికను నీవును 

వసంత సేనను నేనును పొందుట చేతనుంగాడ నీవు చాక వయస్యు 6డో వే అయితివి, 

యత్ అపరం = ఏ వేజన దానిని, ఆవాం ఆధునా త్వం [పాథజాయే = నేను 

ఇపుడు నిన్ను _పాథిక౦తునో _ (తత్. = అద్రి, అతిరి కంచ = ఇంతక మించినది: 

అభ్యం = (నాకు బొంద(దగినద్కి కిం = ఏమున్నది * 
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స్లో, కాంళ్చి త్తుచ్చయతి (వపూరయతి వా 

'కాంశ్స్ న్నయ త్యున్నతిమ్, 

కాంల్చీ త్చాతవభా కరోతి చ 

పునః కాంశ్చీ న్నయ త్యాకులా౯ 

అనో న్యం (వతివత.సంహతి మిమాం 

లోక స్థితం బోధ యక 

వష క్రీడతి కాపయ న )ఘటి కా 

న్యాయ్మవసక్షో విధిః, సదా 

Prem ద ద. లు వాకా. జ ల. క దారాల. 

నాకు కావలనినవన్నియు నీవు నాకు సంపాదించియిచ్చితివి, ఇంకవ మించి 

చేను కావలయునని కోరందనినది ఏ మున్నది* 

నో, ౫౯ శాకా చిత్ = కొందటీని, తుచ్చయతి = ఏమియు శేనివారిం 

జేయును, (అస్త్ర) (ప్రపూరయతి వా = పూర్తిగా నింపును _ నిండినవారిం 
జేయును _ శాంశ్ళ్చిత్ = కొందటిని, ఉన్నతీం = అభ్యుద యమును, నయతి = 

దించును, శాంక్సిత్ = కొందటిని, పాతవిధే కరోతి చ = పడం జేయును, 

పునః = మరలు కాంళ్చిత్ = కొొందటిీని, ఆకలాకా = అవలపాటు చెందిన వారిని, 

నయతి = అటునిటు కొనిపోవును. అన్యోన్యం = ఒండొంటికి, (పతిపతమసంవాతిం = 

(పతిపతమముల మొ త్తేము అయినది అని ఇమాం లోక స్టీతీం = ఈలోక మందలి _ 

కాదా _ లోఫల, దశను, బోధయకా = తెలుపుచు, ఉపచదేశించుచు, విధి, హప 

య నంఘటిశాన్యాయ ప్ర పస కః = భావి యీశతఫు సండలఅ న్యా యమందు (పీతీగల 

వాడె, క్రీడతీ = = ఆడుచున్నా (డు, 

ఏతమును కొన్నికుండలను ఏమియు సీళ్ళులేని వానిం జేయును, కొన్నింటిని 

పూర్తిగా నింపును, కొన్నిటిని పెకీ కొనిఫోవును, కొన్నిటిని (క్రింద పడునట్లు 

వేయును _ పడ వె చును - కొన్నిటిని _ ఇటు (కిందికి కాక అటు పెకి శాక _ నడు 

మంతేనున ఊ చుచుండును, అమే పిధియు కీడించుచున్నా (డు _ కొందటిని గభ ౯ 

దరిద్రులను _ ఏమియు లేని వారిం జేయును _ కొందటిని ధనముతో నింపి ఆఢ్య్యులం 

జేయును, కొందటీిని గొప్పు అభ్యుదయముం బొందించును, కొందటిని బాల (కింద, 

పీనదళలో ఉంచును, కొందటిని ఇటు కాక అటు కాక, ఎప్పుడు వ్యగ్రులనుగా 
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నక లజనమనోనన్దినో వాన్లు వాతాః, 
మోదనాం జన భాజః 

నతత మభిమళతా, (బ్రాహ్మణాః సన్లు న 

(శీను నః పాను వృథ్వం 

(వశళమిత రివవో ధర్మనిష్టా శ్చ భూపాః, ౬ఒర 

ఆపలపాటు ఇెందినవారింగా _ అటు “పెకిపోవనో ఇటు (కిందక పడనో _ అన్నట్టు 
ఉంచును, ఇట్లు లోకమును ఒండొంటికి కానివాని మొ త్తములతో నింపును _ 
రి ప్తలుపూర్తులు ఆని ఒక (పతిపత్తులజతే, ఉన్నతులు ఆఅధథఃపతితులు అని ఒకజత _ 

సెకా (కిందికా అని ఆవల (పతిపకులజత _ లోకాన జనులను ఇట్లు బావియేత మూ 

కోండలం బోలె, ఆడించుచు లోకత త్ర (ము ఉపదేశించుచు ఆడుకిొనును విధి, 

ఈ నాటకమున సవకాముశు విధియాటయ్ కాని ప్రరుషకారస్రు మాట ఇంచు 
కయు లేదు _ అది వటి బలహీనము _ విధిముందు నిలువదు _ భరతే వాక్యము _ 

రిం 

భరతుండనంగా నటుడు. ఇది చారుదతుండు చెప్పినను, చారుదత్తు డుగా 
అనాటి 

చెప్పినది కాదు _ ఆజేసము వేసిన నటుండు _ తవు సమాజము తరఫున వెప్పిన 
దగును, 

వో, ౬౦, "గావః = ఆవులు, తీరిణ్యః = ఎప్పుడును ఎక్కు_వ పాలిచ్చునవి, 

సన్ను = ఆగుగాక వసుమతీ = భూమి, 'సవళా సంపన్న సస్యా = అన్నిరకములఅయు 

భలవంతేమయిన్క, “పెరులు గలదిగా, భవతు = అగునుగాక _ పజజాన్యః = మేఘుడు, 

కాలవపీళా = కావలనీనటియు కురియవలసినటియు కాలాన కరియువాండు 
౬ ర 

(అననుగాక) సకఅజన ,.. = ఎల్లిజనుల మనస్సును సంతోష "పెట్టున వె, వాతాః 

వాను = గాలులు వీచునుగాక, జన్ముఫాజః _ జన్మ మె తనవారు _ ఎల జనులును 
అని ది య 

అనుట, సతేతేం = ఎప్పుడును, ఆభిమతాః = కోరికలు కలవారు _ అనయా తీటిన 

శ్రోరక అ వారుగా వందనాం = సంతోషింతురు గాక జా (బ్రాహ్మణాః = (బావో 
. అనీ 
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[9తి నిమ్మా) న్హాకి స శే ] 

ఇతి సంహారో నాను 

దశమో ఒజ్క;? 

అలం సనక = మంచివారు గా 
జానీ 

దా మలా. శ టాటా అ జాడ ర చనా. జలా రతనాల పలా దాతా దయవలన! 

= సక్పురుషులుగా, స్తు = అఆగదురు గాక, 

భూపాః = రాజులు, (శ్రీమ న్హః = నిరిగలవారె, (ప్రశమిక రిపవః = అడంప? 

బడిన _ జయింపంబడిన శ తువులుళఅవారె, ధముళానిష్టాః చ = ధమజామందు 

"నెలకొన్న వారుగా _ భమళామే కాని అభమకాము చేయని పట్టుదల గలఅవారుగ్యా 

పృథ్విం = భూమిని, వాన్లు = పాలింతురు గాక, 

చారుద త్తుండు బుజాన కొ ణు కల్లతో వధ్య వేపషమున చండాలురణే రాజ 

మౌార్హ మున పటహవాద్యముతో షపౌపలన అతని చీరమును దండనను చాటుచు 

ఆజనులు ఏడుచ్చుం జూచుచు గుంఫులువడి తమ వెంట వచ్చుచుండ, నడిపింప6 

బడుచున్నా౭డు, కొన్ని ఘోష ఇాస్థానములు కడ-ినవి, మె లేయుండు రోవా 

చీనుం చెచ్చినాఃడు, ఇకారుద తండ చండాలురను బతిమౌలుకొ న్నా (డు, తన్నుం 

ఇబాలుం జూడనిండని, అంతట పిత్ఫప్పు శ్ర సమాగమము ఎంకయు జాలిగోలుపు చున్న ది, 

కొడుకం గాశిలించుకోనిి వాని కిచ్చుటక తన కేమియు లేదని తన జంచెముం 

దీని వాని కిచ్చి, నాయనా అమ్మతో ఆశ్రమమునవ౦ బొమ్మని చెప్పును. ఇంతలో 

ఆ యూశేగింప్రు శశారునియింటి చెంగటికి వచ్చినది, అక్కడ స్థా వరక చేటు (డు, 

మి'ద్జెమో (ద సం కెలలతో కట్టియుంప(బడినవా(డు ఆచాటింపు విని, “అయ్యా సాధువు 

చంపయుడు చున్నా6డే, తేన దొర శ కారుడు కదా వసంత సేనం జంపినవా(డు అని 

ఆమాటను అక్కడినుండి |కీందిగుం పుకు వినంబడనీ అని అజుచినాండు, మటీ అది దూర 

మగుట చే ఎవరికిని వినబడ లేను, మలి యె ట్లని, వాండు చావువ "తెగించి అక్కడి 

కిటికీనుండి కన్ను నేలమోందికి పడవై చుకొన్నాండు. ఎట్లో చావు తప్పినది, ఆ 

చెబ్బకు 'సం కెల విఠీంగి వీడిపోయినది. అంతట పరువెత్తి గుంపులో దారి చేసికొని 

పోయి చండాలురతో నిజమును, తన దొర చంపినా. డని, ఎల్ల జనులు విను 

చుండం చెప్పినాడు, దాన చారుద త్తునికి వోతుమగునని అనుకొనుచుండ (గా, 

ఇంతలో ళశారుండును ఆ వాటింఫు విని *'తమౌసాూి చూడను మిద్రైమోందికి వచ్చి 

చాడు చాటింపు ఆగుటం జాచి మిచ్ధెమో (ద సైవరక(డం లేకపోయగాా కొంజ 

మునింగిన దని దిగులుపడి వచ్చి వెదకి వానిం బట్టుకొని “నీక ఈమురుగు ఇత్తును, 
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అ" 

మూట వేలుగా చెప్పు మని, వాడు ఒప్పుకోననందున, వానిని తాను తేన బంగారుల 

కొట్టుం జూచుకొమ్మన( గా, వాండందుల బంగారు, ఇదిగో ఈమురుగును దొంగిలించి 

నాడు, చావంగొటితిని, దాననా మింద ఈయబద్ధము ఇప్పుచున్నా డని తెలియ. 

జెప్పెను, చండాలురను ఇంకను ఆలస్య మెందుకు రా, చంపి వేయుండు తరగా చారు 

దత్తుని ఆ కమారునితో కూడ నే చంపి చేయుడు అనెను. చండాలురు తేమక ఆ 

ట్లు త్తరువు లే దనిరి, ఇంతలో మరల ఘాోేపణచోటు రాయగా ఘోషించినారు, 

అంతట చండాలురు ఆదినము తమలో ఎవరిదో చంఫువంతు నిర్ణయించుకొని చారు 

ద త్ర్తునిషంక నీవు తలంచుకో, బేనిం గడసారిగా తలంచుకొందువో అనెను, ఆత (డును 

“ధర్మమే (ప్రభావము చూపునేని, ఎందుండిరేని ఎట్లో ఆవసంత సేనయీ వచ్చి నా 

మచ్చను తుడుచును గాక అని కోరుకొ నెను, ఇంతలో మరల ఘోేషణక చోటు 

వచ్చెను, అప్పటికి వసంత సేన చౌదముశాన తేలుకొన్నటిది, భితువితోడున బారుద త్తు 
నింటికే తరలినది, దారిలో ఇద్ద జనులగుం ఫుం జూచి భికువు విచారించి ఆచాటిం 

ఫుసంగతి వసంత సేవనం జెప్పి నాడు. అంతట అయ్యూ యవి ఎం తేని సంభమ 

ముతో జనముం (దోసికొను చు వారిరువురు పోంజొచ్చినారు, ఇంతలో చారుద త్తుని 

నజుక(6జూచఛచీన కత్రి చండాలుని గట్టిపట్టునుండియే తనంతట (కిందపడినది, చాన 

నెం తేని ఆశ్చగ్యమయు తోచిన చండాలునికి చారుద త్తు :డు ఇంక భావం డని తోంచి 

నది, అయినను రాజాజ్ఞ యని, కొల్లు నాటి చం డాలుకు దానిమో(దికి వాని నె త్తి 

జేయయబూనిరి, ఇంతలో బారుద త్తుడు. ఆతని కడపటికోరిక ను “ధర్మము (ప్రభావము 

చూపు నేని” ఇ త్యాదిం నోరుకొ నెను. ఆప్పుడే వీడి విరిసీ బుజాన పడిన కొప్పు 

చెండుకలతో, వసంత సేన పరువున వచ్చి ఇచారుద త్తువతీమున (వాలినది. దానిం 

జూచి శశారుండు ఎం కతేని భయపడి, తనకు (పాఠాలు లేచిపోవుచున్నవని పరారి 

యె నాడు, చం డాలురు వానిం బట్టి తేర వెంబడించినారు, జనులును చారుద త్తు (డు 

(బ్రదికి నాయడు అనుచు మొగాన వికాసము చెందిరి, చారుదత్తు (డు వసంత పేనంచూచి, 

వోల్నుకొని, సంజీవనివ లె వచ్చితి వే, “ఆవో (పీయసంగమ( పభావము 1) అని యను 

కొ నెను.[(ఒం జెడ “బావులు కూడ సాధుజన సంగభవంబులు తొరకంబులౌ” జ, రౌ, 

వ, ౧ _ 2. అని శంబూక. డనండా ?] చబారుద త్తుండు వసంత సేనతో శకారు(డు 

ఆవపూర్వవై రాన ఇంత చేనినాం డచెను, తాను తోటలో చూచి వసంతే సేనం 

'బదికించితి నన్న భికవుం జూచి ఫలానా అని తెలిసికొని చారుదత్తు(డు 

సంతోషించెను, ... 
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ఇంతలో యజ్ఞ వాటిలో పాలకం జంపిన ఆర్యవని యథావిధిగా అభిషేకించి 

ఆతని యు త్తరువుం గొని శర్విలకండు చారుదతు విడిపింప వచ్చి, అత డప్పటిశే 
ఆయే ఈ అనాలి 

(బదికి వచ్చిన వసంత సేనం గూడియుంటం గాంచి, సంతసించి, బారుదత్తునికి 

తన్నుం చెలుపుకిెని ఆర్యక రాజు ను త్రరువుం గొనివచ్చితి నని దాన చారుదత్తునికి 

క శావతి రాజ్య మొసంగి వసంత సేనకు వధ్వవగుంఠ నముం బసాదించి, ఇంక తా 

నక్క_డ అన్నియు వారుదతునియిచ్చయు త్రరువుల మెయి చేయుదు నన్నాండు 
అజయ రేస 

ఇంతలో పట్టి కట్టి తేయడిన శశారుని తన పాదాలలో వాలి శర ణఇన్న వానిని 

ఆందటు ఏక వాక్యము గా చంపవలనినదని యనుచుండథ్లగా, ఎవ్యరిమాటను వినక 

పొసంగ మేలు చేసి పొమ్మను కు “చావు అని విడిచిపెట్టి వాని రాష్ట్రియత 
. (ప) ౬ 

యందు ఎప్పటియట్ల నిలిపెను, వాండు (బతికినానురా బాబూ అని తిరిగి చూడక 

ఇల్లు వేరంబోయొను, 

ఇంతలో మజోొకవంక భూతమ్ము ఎవరిమూటను వినక చారుదత్తుని యమంగళ ము 

వినకముంచే నిషుమంటలం డాంకెద నని సం(భమించుచుం డెనని చందనక (డం 

వచ్చి చెప్పును, ఎట్లో వసంత సేనంగూడి చారుత్తు(డును శర్విల కాదులును అక్కా 

డికి పోగా చారుదత్తు (డు రోవా సేను నెత్తి అోొమ్మున హత్తుకొని, ధూతమ్మను 

నిపషువలన మాన్ని ేర్చెను, చారుదతుండు తన మిత్రుని పరిజనమును _ అందటీని నో వ 

కలసికొ నెను, ఇట్లు ఇట్టి బావులు తప్పి కఠఅసికొని అప్పడే అభ్యుదయముం బొందిన 

వారిసంతోహమునక మేరలుండునా ! ఇక్కడ ఇందు గబుతు పెట్టంబడిన (ప్రభావ 

ములు _ మూండు, 

“ఆహో సత్యాః (పభావః 

అహో 1పభావః (పీయసంగమస్య |! 

(పభవతీ యది ధర్మో దూషిత స్యాపి 'వే2_ద్యళి 

సంహారము _ ముగింపు _ 

అన్నిటి నొక్కడం గూర్చుట అను 

పదియవ యంకము 

ముగినీనడి 

MR — 84 



శోకము 
Cag 

ఆం సేనవి భళత్ 
అ(గావ్యా మూర జేసే'తాః 

అంగారక విరుగ స్యో 

ఆతేశదం చేమో కువణఆం 
థి ౯ 

అద్దం కలేవలం పడివుత ౦ 
Pt | 

.అద్యాహ్య స్య త ధవ 

అనయాహి సమాలబం 

అనఆశేసలాఆ సీ థి 
ది De 
ఆన న్థద్భప్పరివ 

అన్యమనుష్యు౦ వాద 

అన్యస్య్యామపి జూతామా 

అన్యాసు భుల్తిషు మయా 
అపండితా స్తే ఫురుసా 

ఆపతితనుపి తావత్ 

అపద్మా శీశేషా 

అపళ్య తో ౭_ద్య తాం శానాం 
బటి 

అపాపానాంనలే జా తే 

అప్యేప నామపరిభూత 

ఆ|పీతిరువ [ (బతి ల తు నిముచ్య 

అబ్బుదయే అవశా చో 

అభఅం తుజాదేటా 

ఆభ్యుషీతోఒసి సలి లె 

అమోహీద్భ హ్వై వుడు 

అమిహిా వస్తా న 
ఠి అనాటి న 

అమో వావృతః ఫల పుప్ప 

COs టి రం 

అవా కి కమపౌవరం 
అతి లా 

కోకము 
ag) 

అమేహిం చణం అహి 
బా 

అఆయంహి పశతాకీ 

అయం చ నురతే జ్వూఅః 

అయం తవ శరీరస 

ఆయ మేవంనిఛే కాలే 

అయం పటః నూత 

అయ్ కస్తం మయా పాపం 

ఆలం చతుఃకాొలమిమం 

అవ కేధ బాొలఆజణం 

ఆవనతే శిర సః (పయామ 

అవ న్ని పుర్యాం ద్విజ 

ఆవవారషకోవి 

అవిజాళతావసశకేన 
వ క 2 

అళరణశరణ (ప్రమోద 

అశీకుతి స్తే వలిచే 

అసౌహిదత్వా 
ఇలాటి 

అస్మత్సేమత్ష,ం హీ వస 

ఆఆచ్చధ వసా 

అలట్టి దేశ లేళం 

ఆకర ను సుబుదె ఏన9 
వి జని తూ 

న 
అటి 

ఆత్మ భాగ్య తీత (దవ్యః 

ఆర్య శే అార్యవృల్తేన 

ఆలానే గృవ్యా తే వా సీ 
జో 

ఆలోకవిశాలా మే 

ఆలోకితం గ్భవా 

ఆశనుం వత్స 
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కోకము 
(gp) 

ఆవాణి ఊణ సదోసం 

ఇచ్చన్నం మాం 

ఇదంగ్భవాం భిన్న 

ఇదం త లేవా సర్వస్వం 
ఇదానీం సువమా చే ఇన్ని 

ఇచే ప్పవాహి అచే 
యి per.) 

ఇయంహిొ నిదా 

ఇయం రంగ ప వేశేన 

ఇవా సర్వ స్యఫలినః 

ఈద్భ కేవ వహారాగ్నా 

ఈడ్భకెః "శ్వేత కా 

ఉజ్ఞాణోసు సవాను 

రక్కి జిక స్య 

ఆ తాంళి తాగ చ న్స్ 

6 త్తిష్టభోః పతిత 

రొదయతి హీ శకాంకః 

కదయ ను నావు మేఘా; 

రూన్న మతి నమతి 

ఉపరితల నిపాతి తేషకో 
డి 

బుగ్వేదం సామ వేదం' 

ఏీక శార్యనియో గో2_పి 

వీత త దృృత రాష్ట వక 
విధ న చి 

ఏతత్తు మాం దవాతి 

ఏఛా; పునర్హ్ధర్మ్య్వగ తాః 

ఏతానిషి కర జత (దవ 
ఏతా భిరిప్టి కాళి; 

ఏలేన మాపయతీ ఖితిషు 
ఏ తేహి విద్యుదణ 

౧ 

ఏతె; పిష్టతమౌలవర్రక 
యా చ 

ఏతె రార్ర్రతమాల పత 
ఏతెశేవయదా క్ష 

ఏర్హమవీ విర్ణవిదా 

ఏదం దోళశకలణ్లిఆం 

మృచ్చకటికమ్ 

శోకము 
ag) 

ఏడేహిం చే దళణ 

చావే 
ఏవ్వం దూలమదిక్క స్తే 

ఏశా ఇకొణక మూాశళ కా 

ఏ కాశి వాళుశిల శి 

ఏ శేసణలఅణణిహీ 

ఏకేపడామి చల కోకు 

ఏ కేమి తులిదతులిడే 
బా 

వీపు తే (పణయోవిప 

ఏప భో నిర్శలజ్యోత(ోో్న 

నీహా ఫుల్లక దంబనీప 

వీషహిసి వయసో 

వఏీసావానని చ 
ml) 

ఏసో అసో అవుచ్చో 

ఏహ్యేహీతీశిఖణి 

ఐరావతోరసి- లేవ 

ఓశలఘ చేఘమగం 
౮ 

ఓీవోకకీ పవవా టే 

కః | శదాసంతి తారం 
డర్ధాస్యతి భూతార్థ 

$3 99 

కళ్చాలుఆగోచ్చడ 

కతాళదే ణ్రిణా ఆశ్ళ 
ఎ ౧ 7౯ 

కరికర సవమవాహుః 

క స్సట్ట మోదిణఅతో 

క స్పతువాం తణువు జే 

కహీం కహీం నుసహిఅ 

కాజఖణ తులిదం ఏశా 

కామం నీచమిదం వదను 
నల! 

శామ్మ పదోపతిమినేణ 

కిం అచ్చభ విసదా 

కిం యాత్య స్య పరః 

కిం యాశధావళి 
కిం యాళి చబాలకదళీవ 



కింశే శక్తే వాలిపు లే 

కిం వలేనోపదిషేన 
లు 

93 59 

కిం తే హ్యహం పూర్వరతి 

కిం త్వం క టీతట 

కిం త్యం పడైర్శమ 

కిం తం భణయేన 

కిం ను నామభ చే 

కింను స్వగ్రాత్పునః 

కిం చ్వక్షద్ధ'. ఛిజ్ఞ నృం 

కిం “శ పధ శప్వులిళం 

కిం ఫీవుశేశే జవ దగ్ని 

కుతో చొ స్పామ్బు థా ర ఖః 

కృత్వా శరీర పరిణావా 

కృత్వా సము దముదకో 

కృతె్య్యవం మనుజప జే; 

కేయమభ్యుద్య తే 

శకేశవగా క శ్యామ! 

కోతం గుణారవిందం 

కో 2ఒయ మేవం విచేశాలే 

3 క్నీరిణ్యః సన్ను గావో 

శేమేణ (వజ బాన వాకా 

ఖ కేణ గణ్రీ ఖ 

ఖల చరితనీకృష్ణ 

గతానాళం తారా 

గర్జ న్ని శెలశిఖ లేషు 

నరవా వర వాళక 
జి వి. (ఓ 
గుణ ప వాలం వినయ 

గుణేషుయత్న 

గుతేష్వేవ హి కర వ్యః 
ఘోేణేన్నతం మకు 

వందన శ్చ శీలాఢ్యోో 

బాణెక్కే న జధాళీదా 

శోకము 
య 

బాలుద త్ర పికకా కాయ 

చింతన నక్ష నిమగ్న 

చిరం ఖలు న్ భవిష్యామి 

ఛన్నం కార్యముపత్షీపన్ని 

ఛన్నం౦ం దోష ముదాహర న్ని 

ఛాయార్భం గ్రీష్మ సంతపో 

ఇాయాసు,పతిముక కచ్చు 

జయ వజ నీపొదాలం 

జదిచ ప్రంబద శావిశాలం 

జధా జథా వళ్ళది ఆం 

జయతి వృషభ కేతు 

జలధర నిర్హజ్ఞ స్త స 9 

జాణనోో వీహుజాడిం 

జాణామి చారుద త్రేం 

జాణామి ఇ క్రీలిళ్ళం 

జూదీతు జ విసుదా 

జూదేణ తం కోదం మే 

జే అత బలం జాణిఆ 

జే చుంబిజే అంబిక 
జేణ షి హా గబ్బదాశే 

జాతీ నటాక్ 
హైతోహి 

షూణై జణ స్త బహు - 

te అలీపధాణ భూ చే 

ఇ అలు అదిఆ సృలి శే 

3వ బనణముశ్కాయ్ే 

ణవామపీ గదే కూలే 

ఇహు అత్హ చాండాలా 

ణివ్వక్క_లం మూలక “పేళి 

ణా దేపవాం శలిల జలేపీం 

కిక్రిం ఇ కఠలఅకాలణ 

కింనుఖలు 

తం తస్య స్వర సంక మం 

తపసా మనసా వాగ్మిః 
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శోకము 
na) 

తయోరిదం సత్సురత్ 

తరుణజన సహాయ 

తాలీషు తారం 

తులనం ఇాది రాజస్య 

లేనాస్మ నిర్ వె శేణ ' 

త్యజతి కిల తం జయశ్రీ) 

(తేతా వాత సర్వస్వః 

త్వ లే వాబద్ధ వృాదయో 

త్వదర్థ మేతద్నని పాత్య 

త్వద్యోనం యః 

త్వరయా సర్పణం తత్ర 

దత్త నికాయా వచ 

దాకీణ్యాదక వాహీానీ 

దారిద్యశోభామి. 

దారి ద్యాత్చురుప. స్య. 

చరి ద్యాత్ (హీయ మేతి 

చారిద్యాన్మర ణాద్యా 

చారి బ్యేణాఖభిభూ తేన 

దిణ్గాక లవీలచా మే 

విష్యా భో వ్యసన మవోర్హ 
దినానాం కల్పవృకుః 

దుర్భలం నృపతే 

దుర్వర్హో౭_సి వినప్రో 

దుహైళ్ళా పరగుణ 

డేశః కోను జలావ సేక 

దోచజ్లీవ పూతణీఆ 

దవీ ౦ అబం ద్యూ లేనెవ 

క ల్ = 

ద్విరడేం[దగ తి 

భనెర్షియు క క్ స్య 

ధ న్యాని తేహం ఖలు 

“ఛారాఫీరార్య జన 
ధిగ స్తు ఖలు డారి ద్య 

ము చ్చ కటికమ్ 

పుట 

12 

59 

850 

544 

606 

884 

156 

239 

630 

శోకము 
ag) 

నఖలు మమ విపాదః 

నగణయతి పరాభవం 
నపర్వ తా గేనలినీ 

నఖీతో మరణాద న్నీ 

నమహీత లస్టితి 
నయన సలిల సికృం 

నరపతి పురుహెణా6 

నిఃళశ్వాసేోఒ_స్య నళంకిత ; 

నివాసశ్చినాయా।ః 
అటే 

నిషృస్టీకృత పద్ముపణ 

నృణాం లోళా న్వరస్థానం 

నృపతి ఫురుప, శత 

నోముహసా మ్యుబలాం 
వ 

పక్నవిక అళ్చ పన్నీ 

పంకకి కి న్నముఖాః 

పంచజ్ఞణజేణ వమూాలిదా 

పద్మ చ్యాకోళం 

పరగ్భవాలలి తాః 

పరిజనక థాన కః 

పరిజ్ఞాత స్య మే 

పరళ్గింక ంధథి బంథ పర్య స 

పవన-చపల వేగ; 

పళశతంనిమొాొం 
న్ా 

పాతువోనీలకంఠ స్య 

పాదప్పహారపరిభవ 
పాదే-నె కేన గగ నే 

పూర్వం మొనా దవజ్ఞాయ 

పూ ర్వానుబద్ద వె శేణో 

(పభవతి యధిభర్శో 

(ప్రవిశగ్భృవామితి 

'వసరసి భయవిక్ష వా 
(పావోఒవాం వ్య సన 

లి 

(పాష తే ద్వ సన 



శోకము 
డి 

(పియసుహృదమ కార గే 
బాల కాపాణ్లుకో ప్లీహం 

బహుక్ సుమవిచి త్రీదా 

ఛాలాం వ్రీయంచ నగర'స స్య 

భకస సృజమ్మ భర్థ” 

భ వేద్దో. యానం 

ఛాగ్యాని మే యది 

ఫీదాభఅప్పదాణం 

ఫీమస్యా నుక రిష్యామి 
భుజగ ఇవ గతౌ 16: 

క్ మ్య ణా ప్యర్థయి హ్యామి 

భో మేఘ..గంఫీరతరం 

మంేణ తిశామి 

మఖ్బళత పరివ-తం 

మదనమపి గు జెర్వి శేష 

నుమ మఠఅిణ మణజ్రం 

నుయాకిల నృళం సేన 

మయా ఖలు నృళం సేన 

మయాపా మహతీ బుదిః 
pg థి 

మయి వినిపీత దృ్భషప్పి 
రై 

నుహోా వాతొ ధ్మాతే 

నుదావ జయివి ఏసో 

మాదుగ్గదో త్తి 

మార్లార క్రమశే 

మూడే నిర నర పయోధర 

మేఘావర్ష స్తు 

మేఘా జెలార్షరమహిపోదర 

మెకేయ భోః కి మిద 
యం సమౌాలమ్న ర విశ్వాసం 

99 99 

యః కశ్చి త్త్వ్వరిత గతి; 

యః 'సబం దివసా న 
అటిట అట 

యత్నేన సేవిశవ్యః 

శ్లోకసూచి 

శ్లోకము 
యథా యఖేదం నిపుణం 

య-ెవపుప్పం (పథ మే 
యదాతు ఫాగ్యతీయ 

యది వప్యసీ నా స్ రతిః 

యది గర్భ తివారిధకో 

యదీ చ్చే 

యది తావత్క_ తా నేన 

యద్యదవాల్యా శ్పంస్రో 

యయా మే జనితః కామః 

య'స్య్యార్త నన 

యాసారబలీః 

యేస తే భ వనం 

యో 2వాం అతాం కుసుమి 

ర క్తం చ నావు 

రక చం త చేవ వర 

రంధానుసారీ విషమః 

రమయచ రాజవల్ల భం 

రాజమార్లోహి 

దూత్న సరం వికతి 
బలీ 

శశ వీరఆ 

అజ్ఞాయే ఫీలందాఏ 

అబా బారి తే శుడి 
@ @ 

లాఅశకులే మమ పిదా 

లామేహొ లాఅవల అం 

లిమ్బ్పతీవ తమో 2_డొాని 

"లేఖక వావద హిఅఅం 

వంశం చా వీళ క్త చ్చిద్దం 
౨ ది 

వ జ మి ణీఅమాణీఆమా కే 
యువా 

వణిజ ఇవభా ని 

వర శతమసు 
ర్న pene > 

వరోదక ముదిరతా 
వి ౧ 

వస న్తసేనా కి మియం 
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కోకము 
(ag: 

వసు న్గరాణి సద్భశాని 

వాదాద జేణ తతా 

వాప్యాం స్నాతి 

విచలఇ ణే ఊరజఅలం 

విద్యు జ హ్యే నేదం 
బరా 

విద్యూద్భిక్ట gల తీవ 

నిధినెవోపసీత స్ట 

నిపర్య స్ప మన్యే 'మెకి 

విభ వానుగ తా భార్యా 
కౌప సలిల తులాగ్ని 

సబాద (స స స సర్యాంగీ 

జగం కరోతి తురగ 

శేదార్థా నారిక్ళత స్త్వం 

వె దే శ్యేనకృతో 

వ్యవహార; సర్వఘార్న్నే 

కోకా_అధఘ తే కు క్జ్జకో 

శం జమ్ము శిఅపోొట 

క తుః కృ తొపరాధః 

*₹రచ్చస్ష) వం 
₹వ్యకాలం మవఏ ఫు 

₹ జర్ర వరో షభ 
శకివిమేల మయూఖ 
ఓ శ్ళపలక్క వలా ' 

కా పంక క పటానుసార 

శిఖా పదీపస 

శితిముణ్ణిద తుణ్లి 

శిలశి ముమ ణిలీశ - 
కుకాని వబేళాళ్తే. 
కువల్ణఅం చేమి 

సవ కృత స్థితో ధథ్యాజ్హ 

కూర్లు హై హాః ఖలు 

వృోచ్చకటికమ్. 

పుట 
రీ64 
497 
ర్ం 

168 
830 
824 
409 
428 

216 
ర్77 
287 
298 
క్ 
206 
5్41 
158 
417 
649 
445 
466 
591 
590 
172 
514 

198 

419 

4834 

ర్9 

471] 

ర్విలి 

18 

842 

కోకము 
(ag) 

భూ టే విక్కు_ నే పండే 

సుం స్తై దివ చక వాక 

సకామాన్యివ్య లే 2_స్మా 

సజ్జం “నెవహీ కళ్చిద స్య 

సచ్చేణ సుహం వఖు 
జ 

స రవ సతావదస్మా ద్వస్టసనాప్య 

సత్యం నమే విభవనాశ 

సదా,పదోపషో మను 

సమరవ్య సనీ (పమౌద 

సము దవీ చీవ చలక్ట 

సంభమ ఘగ రక 

సర్వ శా తేషే విసా సె 

సవ్యం ES స్పన్ష తే వత్తు 

సాటోపకూటక పటాన్ఫ 

నీణసీలా అలహాల్తో 

సీభునురా సవమ తిఆ 
ఆట అయిన 

సుళ౪ణో కు ఫిచ్చాణుకంప క 

నుఖం హి దుఃఖాన్యను 

సుద్భృష్టః (కియతా మేష 

౬. స్టగ్వ థానాం 

సలతి చరణం 
ము 

క హు నరాః కార్యః 

పకశంజదో ముహా 

వాజ్యా తం కున్ఫప 

వా త్వారిఫుం తం 

హో (సేయసీ ((పేయనీ 

హీ త్వావాం నరపతి 

పాజుజలే జీరక 
౧౫ 

మీాజుం జలే గిణ మరీచ 
౧జ మే 

Vedam Venkataraya Sastry & Bros, Madras-1, 109 


